ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

1º EDITAL DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2019
Comissão Interna nomeada através Portaria nº. 831, de 12 de julho de 2019, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade de adequação do presente instrumento
editálicio, TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº
03/2019, de 16 de setembro de 2019, para contratação temporária de excepcional interesse
público, publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso (Jornal
Oficial da AMM/MT: www.amm.org.br), site da Prefeitura Municipal www.novaxavantinamt.com.br
e Mural oficial da Prefeitura Municipal, da seguinte forma:

Onde se lê:
QUADRO I:
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R$ 5.567,64

Ensino Superior
Completo em
Enfermagem +
Registro no
Conselho de
Classe

R$ 5.567,64

Graduação em
Odontologia +
Registro no
Conselho de
Classe

(1) - Carga Horária Semanal

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR
Tipos de limpeza nos vários setores da área hospitalar e unidades de saúde; Processos e procedimentos
de limpeza em apartamentos ou enfermaria, centro cirúrgico, postos de enfermagem, sala de vacinas,
corredores, banheiros, áreas criticas, semi-criticas e comuns; Funcionamento de Máquinas, Equipamentos
e ferramenta de limpeza; Manipulação de Produtos de higienização; Normas de Biossegurança e utilização
de EPI’s Higiene pessoal; Aparência; Desenvolver uma boa limpeza.
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ATENDENTE
Tipos de limpeza nos vários setores da área hospitalar e unidades de saúde; Processos e procedimentos
de limpeza em apartamentos ou enfermaria, centro cirúrgico, postos de enfermagem, sala de vacinas,
corredores, banheiros, áreas criticas, semi-criticas e comuns; Funcionamento de Máquinas, Equipamentos
e ferramenta de limpeza; Manipulação de Produtos de higienização; Normas de Biossegurança e utilização
de EPI’s Higiene pessoal; Aparência; Desenvolver uma boa limpeza e manipulação de alimentos.
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Esterilização, normas e rotinas, expurgos e preparo de material e desinfecção do meio. Manipulação e
preparo de materiais odontológicos. Instrumental e equipamentos utilizados na Clínica odontológica.
Controle de infecção cruzada e paramentação. Ergonomia: ambiente de trabalho, posições de trabalho,
atendimento a quatro e a seis mãos. Organização da clínica odontológica. Técnicas preventivas para
controle da cárie e doença periodontal. Noções de Radiologia Odontológica, Proteção radiológica e
técnicas de procedimento radiográfico. Política Nacional de Saúde e Sistema Único de Saúde. Promoção
de saúde bucal, organização de programas coletivos e individuais de promoção de saúde bucal,
fluorterapia, instrução de higiene oral e educação para a saúde. Gerenciamento dos resíduos do serviço de
saúde. Placa bacteriana: identificação, morfologia e fisiológico.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Licitação. Lei no 8.666/93: Dos Princípios; das definições; das obras e serviços; dos serviços técnicos
profissionais especializados; das compras; das alienações; das modalidades da licitação, limite e dispensa
e inexigibilidade; dos registros cadastrais; do procedimento e julgamento; da formalização dos contratos;
da execução dos contratos; da inexecução e da rescisão dos contratos; das sanções administrativas; dos
crimes e das penas; Pregão (Lei no 10.520/02). E Lei Complementar 101 de 04/05/2000 (LRF). Noções de
contabilidade pública;
FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Normas Municipais, Estaduais ou Federais relacionadas ao zoneamento, urbanização, meio ambiente,
direitos e defesa do consumidor, transportes, edilícias e de posturas em geral; legislação quanto ao uso,
ocupação e parcelamento do solo; normatização relativas as atividades de fiscalização relacionadas ao
poder de polícia administrativa; regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de
prestação de serviços; normatização de publicidade; normas de saúde e segurança do trabalho; utilizo de
equipamentos de proteção individual e coletiva.
ENFERMEIRO
Ética e Código de Deontologia de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Administração do serviço de
enfermagem. Teorias de enfermagem. Fundamento da enfermagem. Assistência de enfermagem a
pacientes cirúrgicos. Assistência de enfermagem em clínica médica. Assistência de enfermagem em
emergência. Assistência de enfermagem em obstetrícia e ginecologia. Assistência de enfermagem em
oncologia. Assistência de enfermagem em UTI. Assistência de enfermagem em moléstias infectocontagiosas. Assistência de enfermagem em centro cirúrgico. Assistência de enfermagem em ortopedia e
traumatologia. Métodos e processos de esterilização e desinfecção. Imunização. LEGISLAÇÃO SUS.
FONOAUDIÓLOGO
Anátomo-Fisiologia do sistema nervoso central; Anátomo-Fisiologia da audição; Anátomo-Fisiologia do
sistema sensório motor oral (incluindo fissuras lábiopalatinas e disfagias); Anátomo-Fisiologia da voz;
Intervenção fonoaudiológica em recém-nascidos; Avaliação, diagnóstico e intervenção em Audiologia
(incluindo próteses auditivas); Aquisição, desenvolvimento, distúrbios e intervenção fonoaudiológica na
linguagem oral (incluindo gagueira e afasia); Aquisição, desenvolvimento, alterações e intervenção na
linguagem escrita (incluindo dislexia); Atuação fonoaudiológica junto ao idoso; Classificação, conceito,
etiologia e reabilitação vocal (incluindo câncer de laringe); Fonoaudiologia e saúde pública; Fonoaudiologia
escolar.
ODONTÓLOGO
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Saúde pública, Relações Humanas, Anatomia, histologia e fisiologia do sistema estomatognático:
diagnóstico bucal, exame da cavidade oral, anamnese e exame clínico, exames complementares,
anatomia e histologia bucal, fisiologia e patologia bucal, microbiologia e bioquímica bucal. Semiologia e
tratamento da cárie dentária e doenças periodontais. Semiologia e tratamento das afecções do tecido
mole. Semiologia e tratamento das afecções da maxila e da mandíbula. Semiologia e tratamento das
afecções pulpares. Radiologia odontológica: técnica e interpretação radiográfica. Anestesiologia
odontológica: mecanismos de ação, técnicas cuidados e acidentes anestésicos. Dentística operatória
restauradora: preparo cavitário, tratamento restaurador atraumático, adequação do meio bucal e proteção
do complexo dentina polpa. Materiais dentários forradores e restauradores. Terapêutica e farmacologia de
interesse na clínica odontológica. Cirurgia oral menor: indicações e contra-indicações, exodontias,
cuidados pré e pós-operatórios. Princípios de traumatologia do sistema estomatognático: urgências e
emergências em odontologia. Oclusão: noções gerais, prevenção de más oclusões. Epidemiologia da cárie
dentária e das doenças periodontais. Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais.
Uso tópico e sistêmico do flúor: níveis de prevenção e aplicação. Biossegurança e ergonomia. Atendimento
aos pacientes portadores de necessidades especiais. Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde
no Brasil. Organização e princípios do SUS. Modelo Assistencial e Financiamento. Planejamento e
programação local de saúde. Política Nacional de Humanização. Sistema Único de Saúde - Princípios,
Diretrizes e Controle Social. Política Nacional de Atenção Básica no SUS.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Fundamentos de enfermagem; Vigilância epidemiológica e imunização; assistência à saúde da mulher;
assistência à saúde da criança e do recém-nascido; assistência à saúde do adulto e do idoso;
conhecimento de ética e legislação profissional; Enfermagem na segurança do paciente; assistência de
enfermagem em situações de urgência e emergência; Legislação do SUS- Sistema Único de Saúde/ Lei
8.080; Processamento de artigos e superfícies hospitalares; Prevenção e controle de infecção hospitalar;
Segurança e Saúde no trabalho. Abordagem do paciente: abordagem, acolhimento e humanização da
assistência de enfermagem. Administração de medicamentos pela via parenteral (principais vias de
administração, cuidados, cálculo de doses). Aleitamento materno. Assistência de enfermagem à criança e
ao adolescente. Assistência de enfermagem à mulher no ciclo gravídico puerperal (gravidez, parto e
puerpério). Assistência de enfermagem a pacientes em situações clinicas. Assistência de enfermagem a
pacientes portadores de feridas. Assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico. Assistência de
enfermagem ao paciente idoso. Assistência de enfermagem ao recém-nascido normal e patológico.
Assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência. Assistência integral à saúde mental.
Código de ética: direitos, deveres e competências profissionais. Conservação de imunobiológicos (rede de
frio). Doenças de notificação compulsória. Doenças infectocontagiosas e parasitárias. Doenças
Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Epidemiologia, prevenção e controle de infecções. Estratégia de
saúde da família (ESF): legislação específica. Noções de anatomia. Noções de fisiologia. Noções de
imunização (calendário básico de imunização, eventos adversos na administração de vacinas).
Procedimentos de enfermagem. Termos técnicos de enfermagem. Verificação e avaliação dos parâmetros
vitais.
TÉCNICO DE RADIOLOGIA
Física da Radiação (Natureza, Produção e Propriedades dos Raios X); Constituição e Funcionamento dos
Aparelhos de Raios X;; Unidade de dose e dosimetria; Filmes Radiográficos e Processamento
Radiográfico; Fatores que influem na formação das imagens radiográficas; Os efeitos biológicos e os riscos
associados aos Raios X; Radioproteção; Técnicas Radiográficas na Rotina Médica; Anatomia Radiográfica
das principais incidências médicas; Erros nas radiografias; Garantia de qualidade. Saúde Pública: Política
Nacional de Humanização. Sistema Único de Saúde - Princípios, Diretrizes e Controle Social. Política
Nacional de Atenção Básica no SUS. Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. O
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
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Leia-se:
QUADRO I:
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PcD

Nº de Vagas
Classificatórias
da 1º Etapa
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Registro no Conselho
de Classe

(2) - Carga Horária Semanal

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR
Tipos de limpeza nos vários setores da área hospitalar e unidades de saúde; Processos e procedimentos
de limpeza em apartamentos ou enfermaria, centro cirúrgico, postos de enfermagem, sala de vacinas,
corredores, banheiros, áreas criticas, semi-criticas e comuns; Funcionamento de Máquinas, Equipamentos
e ferramenta de limpeza; Manipulação de Produtos de higienização; Normas de Biossegurança e utilização
de EPI’s Higiene pessoal; Aparência; Desenvolver uma boa limpeza.
ATENDENTE
Tipos de limpeza nos vários setores da área hospitalar e unidades de saúde; Processos e procedimentos
de limpeza em apartamentos ou enfermaria, centro cirúrgico, postos de enfermagem, sala de vacinas,
corredores, banheiros, áreas criticas, semi-criticas e comuns; Funcionamento de Máquinas, Equipamentos
e ferramenta de limpeza; Manipulação de Produtos de higienização; Normas de Biossegurança e utilização
de EPI’s Higiene pessoal; Aparência; Desenvolver uma boa limpeza e manipulação de alimentos.
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Esterilização, normas e rotinas, expurgos e preparo de material e desinfecção do meio. Manipulação e
preparo de materiais odontológicos. Instrumental e equipamentos utilizados na Clínica odontológica.
Controle de infecção cruzada e paramentação. Ergonomia: ambiente de trabalho, posições de trabalho,
atendimento a quatro e a seis mãos. Organização da clínica odontológica. Técnicas preventivas para
controle da cárie e doença periodontal. Noções de Radiologia Odontológica, Proteção radiológica e
técnicas de procedimento radiográfico. Política Nacional de Saúde e Sistema Único de Saúde. Promoção
de saúde bucal, organização de programas coletivos e individuais de promoção de saúde bucal,
fluorterapia, instrução de higiene oral e educação para a saúde. Gerenciamento dos resíduos do serviço de
saúde. Placa bacteriana: identificação, morfologia e fisiológico.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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Licitação. Lei no 8.666/93: Dos Princípios; das definições; das obras e serviços; dos serviços técnicos
profissionais especializados; das compras; das alienações; das modalidades da licitação, limite e dispensa
e inexigibilidade; dos registros cadastrais; do procedimento e julgamento; da formalização dos contratos;
da execução dos contratos; da inexecução e da rescisão dos contratos; das sanções administrativas; dos
crimes e das penas; Pregão (Lei no 10.520/02). E Lei Complementar 101 de 04/05/2000 (LRF). Noções de
contabilidade pública;
FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Normas Municipais, Estaduais ou Federais relacionadas ao zoneamento, urbanização, meio ambiente,
direitos e defesa do consumidor, transportes, edilícias e de posturas em geral; legislação quanto ao uso,
ocupação e parcelamento do solo; normatização relativas as atividades de fiscalização relacionadas ao
poder de polícia administrativa; regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de
prestação de serviços; normatização de publicidade; normas de saúde e segurança do trabalho; utilizo de
equipamentos de proteção individual e coletiva.
ENFERMEIRO
Ética e Código de Deontologia de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Administração do serviço de
enfermagem. Teorias de enfermagem. Fundamento da enfermagem. Assistência de enfermagem a
pacientes cirúrgicos. Assistência de enfermagem em clínica médica. Assistência de enfermagem em
emergência. Assistência de enfermagem em obstetrícia e ginecologia. Assistência de enfermagem em
oncologia. Assistência de enfermagem em UTI. Assistência de enfermagem em moléstias infectocontagiosas. Assistência de enfermagem em centro cirúrgico. Assistência de enfermagem em ortopedia e
traumatologia. Métodos e processos de esterilização e desinfecção. Imunização. LEGISLAÇÃO SUS.
FISIOTERAPEUTA
Amputação: indicações e tipos de prótese e orteses; mastectomias; Conhecimentos anatômicos,
fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mentais,
cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas; Exame clinico, físico, semiologia, exames
complementares e plano de trabalho em fisioterapia; Fisioterapia em ginecologia e obstétricia,
pediatria, geriatria e neonatologia, traumatologia, ortopedia, reumatologia, neurologia; Efeitos
fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia, crioterapia, hidroterapia,
massoterapia, mecanoterapia, cinesioterapia motora e respiratória, eletroterapia, manipulação
vertebral; Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças relacionadas ao
trabalho, praticas preventivas no ambiente de trabalho; Riscos ocupacionais na fisioterapia e sua
prevenção;Código de ética e legislação profissional; Norma Operacional Básica do Sistema Único
de Saúde - NOB-SUS; Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90; Lei nº 8.080 de
19/09/90.
MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS
Aparelho Circulatório: insuficiência cardíaca, choque – diagnóstico diferencial e tratamento,
doenças reumáticas, angina pectoris e síndrome intermediária, arritmias cardíacas, hipertensão
arterial; Aparelho Respiratório: asma e enfisema pulmonar, bronquite crônica, neoplasia pulmonar,
pneumonias, tuberculose, derrame pleural, síndrome de apneia do sono; Controle de Infecção
Hospitalar; Cuidados com o Paciente em Medicina Interna; Dermatologia: micoses da pele e
fâneros, dermatites, neoplasias de pele; Doenças Endócrinas: Diabetes mellitus, hipotireoidismo e
hipertireoidismo, nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas suprarrenais, distúrbios das
glândulas paratireoides; Doenças Gastrointestinais e Hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais
inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e
hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica; Terapia Antibiótica; Doenças Infecciosas:
diagnóstico diferencial da síndrome febril, sinusites e rinites, doenças sexualmente transmissíveis,
AIDS, parasitoses, Hanseníase, doenças bacterianas, viroses; Doenças neurológicas: síndrome da
dor, acidentes vasculares cerebrais, epilepsia, meningites; Doenças Renais: síndrome nefrítica,
obstrução do trato urinário, litíase renal, insuficiência renal aguda e crônica, infecção do trato
urinário; Doenças reumáticas: artrite reumatoide, espondiloartropatias, colagenoses, gota;
Emergências Clínicas. Hematologia: anemias – diagnóstico diferencial e tratamento, leucemias,
linfomas, interpretação do hemograma; Imunização; Psicologia Médica; Reumatologia: artrite
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reumatoide, lúpus eritematoso, polimiosites, esclerodermia, síndromes musculoesqueléticas
associadas à neoplasia, bursites, dor lombar – diagnóstico diferencial e tratamento; Ética Médica;
Legislação Profissional; Legislações do SUS: Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e sua
regulamentação; Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
FONOAUDIÓLOGO
Anátomo-Fisiologia do sistema nervoso central; Anátomo-Fisiologia da audição; Anátomo-Fisiologia do
sistema sensório motor oral (incluindo fissuras lábiopalatinas e disfagias); Anátomo-Fisiologia da voz;
Intervenção fonoaudiológica em recém-nascidos; Avaliação, diagnóstico e intervenção em Audiologia
(incluindo próteses auditivas); Aquisição, desenvolvimento, distúrbios e intervenção fonoaudiológica na
linguagem oral (incluindo gagueira e afasia); Aquisição, desenvolvimento, alterações e intervenção na
linguagem escrita (incluindo dislexia); Atuação fonoaudiológica junto ao idoso; Classificação, conceito,
etiologia e reabilitação vocal (incluindo câncer de laringe); Fonoaudiologia e saúde pública; Fonoaudiologia
escolar.
ODONTÓLOGO
Saúde pública, Relações Humanas, Anatomia, histologia e fisiologia do sistema estomatognático:
diagnóstico bucal, exame da cavidade oral, anamnese e exame clínico, exames complementares,
anatomia e histologia bucal, fisiologia e patologia bucal, microbiologia e bioquímica bucal. Semiologia e
tratamento da cárie dentária e doenças periodontais. Semiologia e tratamento das afecções do tecido
mole. Semiologia e tratamento das afecções da maxila e da mandíbula. Semiologia e tratamento das
afecções pulpares. Radiologia odontológica: técnica e interpretação radiográfica. Anestesiologia
odontológica: mecanismos de ação, técnicas cuidados e acidentes anestésicos. Dentística operatória
restauradora: preparo cavitário, tratamento restaurador atraumático, adequação do meio bucal e proteção
do complexo dentina polpa. Materiais dentários forradores e restauradores. Terapêutica e farmacologia de
interesse na clínica odontológica. Cirurgia oral menor: indicações e contra-indicações, exodontias,
cuidados pré e pós-operatórios. Princípios de traumatologia do sistema estomatognático: urgências e
emergências em odontologia. Oclusão: noções gerais, prevenção de más oclusões. Epidemiologia da cárie
dentária e das doenças periodontais. Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais.
Uso tópico e sistêmico do flúor: níveis de prevenção e aplicação. Biossegurança e ergonomia. Atendimento
aos pacientes portadores de necessidades especiais. Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde
no Brasil. Organização e princípios do SUS. Modelo Assistencial e Financiamento. Planejamento e
programação local de saúde. Política Nacional de Humanização. Sistema Único de Saúde - Princípios,
Diretrizes e Controle Social. Política Nacional de Atenção Básica no SUS.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Fundamentos de enfermagem; Vigilância epidemiológica e imunização; assistência à saúde da mulher;
assistência à saúde da criança e do recém-nascido; assistência à saúde do adulto e do idoso;
conhecimento de ética e legislação profissional; Enfermagem na segurança do paciente; assistência de
enfermagem em situações de urgência e emergência; Legislação do SUS- Sistema Único de Saúde/ Lei
8.080; Processamento de artigos e superfícies hospitalares; Prevenção e controle de infecção hospitalar;
Segurança e Saúde no trabalho. Abordagem do paciente: abordagem, acolhimento e humanização da
assistência de enfermagem. Administração de medicamentos pela via parenteral (principais vias de
administração, cuidados, cálculo de doses). Aleitamento materno. Assistência de enfermagem à criança e
ao adolescente. Assistência de enfermagem à mulher no ciclo gravídico puerperal (gravidez, parto e
puerpério). Assistência de enfermagem a pacientes em situações clinicas. Assistência de enfermagem a
pacientes portadores de feridas. Assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico. Assistência de
enfermagem ao paciente idoso. Assistência de enfermagem ao recém-nascido normal e patológico.
Assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência. Assistência integral à saúde mental.
Código de ética: direitos, deveres e competências profissionais. Conservação de imunobiológicos (rede de
frio). Doenças de notificação compulsória. Doenças infectocontagiosas e parasitárias. Doenças
Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Epidemiologia, prevenção e controle de infecções. Estratégia de
saúde da família (ESF): legislação específica. Noções de anatomia. Noções de fisiologia. Noções de
imunização (calendário básico de imunização, eventos adversos na administração de vacinas).
Procedimentos de enfermagem. Termos técnicos de enfermagem. Verificação e avaliação dos parâmetros
vitais.
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TÉCNICO DE RADIOLOGIA
Física da Radiação (Natureza, Produção e Propriedades dos Raios X); Constituição e Funcionamento dos
Aparelhos de Raios X; Unidade de dose e dosimetria; Filmes Radiográficos e Processamento Radiográfico;
Fatores que influem na formação das imagens radiográficas; Os efeitos biológicos e os riscos associados
aos Raios X; Radioproteção; Técnicas Radiográficas na Rotina Médica; Anatomia Radiográfica das
principais incidências médicas; Erros nas radiografias; Garantia de qualidade. Saúde Pública: Política
Nacional de Humanização. Sistema Único de Saúde - Princípios, Diretrizes e Controle Social. Política
Nacional de Atenção Básica no SUS. Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. O
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Os demais itens permanecem INALTERADOS.
Nova Xavantina - MT, 20 de setembro de 2019.

_________________________________________
Bruna Ferreira da Silva
Presidente da Comissão Interna

