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Sonho da UFGD está
próximo de ser realidade
O prefeito Laerte Tetila (PT)
participou na tarde desta quartafeira do Seminário que discute a
criação da Universidade Federal
da Grande Dourados. O projeto
está envolvendo toda a sociedade
douradense, com participação da
prefeitura, entidades e a sociedade civil organizada, em geral.
Várias comissões foram formadas para apresentar estudos sobre
o projeto, garantindo a democracia na apresentação de todos os
trabalhos.
Laerte Tetila ficou entusiasmado com o resultado apresentado, fazendo questão de parabenizar todos os grupos de trabalho
do campus de Dourados da
UFMS, “pela seriedade com que
encararam o projeto, demonstrando total e profundo conhecimento na discussão dos encaminhamentos para a formação da
Universidade Federal da Grande
Dourados”, garantindo ainda
que, nesta quinta-feira, quando
acompanhado do deputado federal João Grandão e do senador
Delcídio Gómez do Amaral (PT),
tem audiência com o ministrochefe da Casa Civil, José Dirceu,
em Brasília, estará encaminhando pessoalmente o resultado obtido, assim como também entregará o relatório ao ministro da
Educação, Cristóvam Buarque.
No seminário, o primeiro
grupo a apresentar suas considerações foi o Grupo de Potencial
da Grande Dourados para Ensino
Superior e Conjuntura Atual do
Ensino Superior, através da pro-

Vários grupos de trabalho apresentaram resultados de estudos
para a criação da Universidade Federal da Grande Dourados
fessora Silvana de Abreu. Ela
esclareceu que “hoje existem
2.230 vagas públicas, sendo 690
da universidade federal e as
1.540 restantes da universidade
estadual. As entidades privadas
oferecem em Dourados 3.840
vagas, além de outras 3.847 de
outros municípios vizinhos. No
total geral, são oferecidas 9.917
vagas”, disse a professora.
O grupo Estatuto Jurídico
demonstrou suas observações
através dos professores Jorge
Eremites e Celso Green. Segundo
eles, foi efetuada uma comparação entre os sistemas que podem
ser utilizados. “Universidades
que trabalham como Fundação
(UNB, UFMS, UFMT), têm algumas dificudades em relação às

suas capacidades para conseguir
recursos, enquanto as que funcionam como autarquias, caso da
UFCG (PB), UFPR e UFRJ, têm
mais autonomia de gestão em
todos os sentidos.
Também participaram do
seminário grupos de Pessoal,
com Cláudio Vasconcelos fazendo suas observações e o grupo
que tratou do tema Patrimônio,
quando a professora Paula
Pinheiro Peixoto esclareceu que
todos os contatos feitos com
diversas universidades confirmaram que a criação da UFGD é
uma iniciativa que tem tudo para
dar certo. “Aliás, a universidade
Federal de Campina Grande, criada há cerca de um ano, comprova
isso, pois ela, como outras que

passaram por processo semelhante estão em fase de constante
crescimento”, destacou Paula.
O último grupo a apresentar
seus estudos foi o de Orçamento.
Pelos levantamentos preliminares apresentados por Juarez
Marques, chega-se a conclusão
que para se tocar a UFGD hoje,
existem duas maneiras de se ver o
caso. Uma, com a inclusão na universidade do Hospital
Universitário, e a outra, somente
a universidade. No primeiro
caso, seria necessário um orçamento de R$ R$ 71,6 milhões,
pois somente o HU consumiria
aproximadamente R$ 21,6
milhões. Caso se olhe o projeto
somente com a universidade, o
orçamento cai para R$ 50
milhões.
O prefeito Tetila, que embarca para Brasília ainda na noite
desta quarta-feira disse que “o
sonho da Universidade Federal
da Grande Dourados está cada
vez mas próximo”, mas de forma
realista prefere não gerar expectativas, garantindo apenas o encaminhamento e a luta constante
para que o objetivo seja alcançado. “Vamos nos empenhar para
que esse projeto seja coroado de
sucesso, principalmente ao vermos que tudo vem acontecendo
de forma democrática, com a discussão envolvendo docentes, discentes, técnicos administrativos,
todos profundos conhecedores e
com competência técnica e profissional acima de qualquer dúvida”, finalizou Laerte Tetila.
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Poder Executivo
Edital
EDITAL Nº 001/03 - SEMAD
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO DE
PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE DOURADOS
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso de suas atribuições, divulga e estabelece as normas específicas para abertura de inscrições e realização do
Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao provimento de cargos da
Administração Pública Municipal, observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto e as normas contidas neste Edital.
1 - DO OBJETO
1.1 - Os cargos, funções/especialidades, respectivos códigos, o quantitativo de
vagas, a remuneração inicial e a carga horária de cada função são os constantes no
Anexo I e as atribuições e escolaridade mínima exigida no Anexo II, deste Edital.
1.2 - São requisitos para provimento no cargo:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) ter, no mínimo, 18 anos completos;
c) estar quite com as obrigações militares;
d) estar quite com as obrigações eleitorais;
e) estar capacitado física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo;
f) possuir a escolaridade e registro no órgão/entidade oficial de Fiscalização
Profissional, de acordo com a exigência para o exercício da função;
g) não exercer cargo ou função pública e não acumular proventos de aposentadoria
na administração pública federal, estadual ou municipal, conforme o disposto no art.
37, § 10 da Constituição Federal, ressalvadas as acumulações permitidas;
h) Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” ou “C” para a função de
Motorista de veículo leve e categoria “C” ou “D” para as funções de Motorista de
Veículo Pesado e Operador de Máquina, conforme exigido no Código Brasileiro de
Trânsito;
1.3 - Os documentos comprobatórios dos requisitos constantes no subitem 1.2
serão exigidos no ato de investidura no cargo.
2 - DAS VAGAS
2.1 - O candidato que optar por uma determinada função estará disputando unicamente a vaga oferecida para aquela opção.
2.2 - As vagas que porventura forem criadas ou abertas durante o prazo de validade
do presente concurso poderão ser preenchidas por candidatos habilitados, obedecida a
ordem de classificação.
2.3 - Aos candidatos portadores de deficiência, serão destinados 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, desde que compatível com o exercício das atribuições correspondentes.
2.3.1 - Na aplicação do referido percentual, será utilizado o critério de arredondamento previsto no § 2º do art. 36 do Decreto (Estadual) nº 10.015, de 03 de agosto de
2.000 e Lei complementar Municipal nº 56 de 23 de dezembro de 2002.
2.3.2 - As vagas oferecidas aos portadores de deficiência e não preenchidas serão
destinadas aos candidatos não portadores de deficiência, obedecendo a ordem de classificação.
2.3.3 - Quando da nomeação, a junta médica oficial terá decisão terminativa sobre
o grau de deficiência e as condições capacitantes ou não para o exercício do cargo.
2.3.4 - Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e que constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade para integração social, conforme artigo 4º do Decreto 10.015, de 03 de agosto de 2.000.
2.3.5 - Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade
visual passíveis de correção.
2.3.6 - Serão publicadas, no Diário Oficial do Município de Dourados, duas listagens de candidatos aprovados em ordem classificatória: uma apenas com os portadores
de deficiência e outra com todos que lograram êxito no concurso.
2.4 - As vagas não preenchidas em uma função poderá ser remanejada para outra,
desde que integrante do mesmo cargo, no interesse da Administração Municipal.
2.5 – Os candidatos concorrentes às vagas para a função de Gestor Ambiental e
Arquiteto serão lotados na Fundação Instituto de Planejamento e Meio AmbienteIPLAN e as demais funções na Administração Pública Municipal.
2.5.1 - Os candidatos às funções de Zelador, Servente, Auxiliar de Merendeira,
Merendeira e Assistente de Atividades Educacionais serão lotados nos Distritos do
Município.
2.5.2 - Os candidatos às funções de Vigia, Zelador, Servente, Auxiliar de
Merendeira, Merendeira, Agente de Atividades Educacionais concorrentes às vagas
destinadas á Reserva Indígena do Município serão classificados segundo sua opção de
etnia. Caso não hajam aprovados suficientes em determinada etnia será utilizada a classificação geral da função destinada à Reserva Indígena.
2.5.3 – O candidato concorrente a vaga de Médico- PSF poderá ser lotado na zona
urbana ou nos Distritos do município, de acordo com a necessidade da Administração.
3 - DAS INSCRIÇÕES
3.1 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, em relação às quais
não poderá alegar desconhecimento.
3.2 - As inscrições estarão abertas no período de 04 a 18 de julho de 2.003, no horá-

rio de funcionamento das Agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos E.C.T. do município de Dourados, Glória de Dourados, Fátima do Sul, Itaporã,
Deodapólis, Douradina, Caarapó, Juti, Jateí, Rio Brilhante, Maracaju.
3.3 - As inscrições serão realizadas obedecendo-se aos seguintes procedimentos:
3.3.1 - O candidato deverá dirigir-se à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
- ECT, a fim de preencher a Ficha de Inscrição com os seus dados cadastrais, de acordo
com as normas contidas no presente Edital, em letra de forma, à tinta, não podendo deixar qualquer campo sem preenchimento, e recolher a taxa de inscrição no valor de:
- R$ 60,00 (sessenta reais) para cargos de Nível superior;
- R$ 30,00 (trinta reais) para cargos de Nível Médio (antigo 2º grau completo);
- R$ 20,00 (vinte reais) para cargos de Nível fundamental.
3.4 - O candidato deverá levar uma cópia (frente e verso separados) do documento
de identidade, que será colada na Ficha de Inscrição. Somente serão aceitos os seguintes documentos de identidade: Cédula Oficial de Identidade (RG), Forças Armadas,
Carteira de Motorista - CNH (modelo novo), Carteira expedida por Órgãos ou
Conselhos de Classe;
3.5 - No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá comunicá-la
especificando-a na ficha de inscrição e, no período das inscrições, deverá encaminhar
via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR) à Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino
e à Cultura de MS - FAPEMS, Rua Quintino Bocaiúva nº 465, sala 14 – Centro CEP
79.803-030, - Dourados - MS.
a) Laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de
adaptação da sua prova (modelo no site www.fapems.org.br)
b) solicitação, através de requerimento, dos meios necessários para a realização da
prova, de acordo com a sua deficiência.
3.5.1 O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as
instruções constantes neste Edital não terá a prova preparada, seja qual for o motivo alegado, bem como não concorrerá às vagas reservadas aos portadores de deficiência e
não será recebido recurso em favor de sua situação.
3.6 - É de responsabilidade do candidato o recolhimento da taxa de inscrição, o correto e completo preenchimento, assinatura, colagem da cópia do documento de identidade na Ficha de Inscrição e entrega da mesma ao funcionário da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT. O candidato receberá o comprovante de entrega da
Ficha de Inscrição, devidamente identificado com o cargo, número de inscrição,
carimbo e assinatura do funcionário que a recebeu.
3.6.1 - A FAPEMS reserva-se o direito de excluir do processo seletivo aquele candidato que preencher a ficha de inscrição com dados incorretos, incompletos ou rasurados, bem como se constatado, posteriormente, que os mesmos são inverídicos.
3.7 – O candidato concorrente à função com opção de lotação na Reserva Indígena
deverá indicar na ficha de inscrição a etnia que pertence.
3.8 - O candidato poderá, também, realizar sua inscrição e o pagamento da taxa a
ela pertinente, via internet, por meio de débito em conta corrente do Banco do Brasil ou
através de boleto eletrônico, utilizando-se do endereço eletrônico
http:\\www.fapems.org.br no período compreendido entre as 10 horas do primeiro dia
fixado para o início das inscrições, até às 16 horas do último dia destinado a essa finalidade.
3.8.1 - Para que o candidato, inscrito via internet, tenha sua inscrição confirmada,
deverá enviar a ficha totalmente preenchida e assinada, via SEDEX ou Aviso de
Recebimento (AR) à FAPEMS no endereço indicado no subitem 3.5.
3.8.2 - As fichas de inscrição não recebidas até o dia 25 de julho de 2.003 ou com
data de postagem posterior ao dia 18 de julho de 2.003 não serão consideradas.
3.9 - Não haverá devolução da taxa de inscrição, em nenhuma hipótese, bem como
não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações de cargo/função, após efetivada a
inscrição.
3.10 - Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição seja qual for o motivo alegado.
3.11 - Os pagamentos feitos em cheque sem provisão de fundos, implicarão a anulação da inscrição.
3.12 - Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, e-mail, condicional
e/ou extemporânea.
3.13 - Será permitida a inscrição por representante legalmente habilitado para esse
fim, mediante a entrega de procuração específica, pública ou particular com firma reconhecida, acompanhada de cópia do documento de identidade do candidato e apresentação da identidade do procurador.
3.13.1 - Deverá ser apresentada 1 (uma) procuração para cada candidato, a qual
ficará retida.
3.13.2 - O candidato e seu procurador serão responsáveis pelas informações prestadas na ficha de inscrição.
3.14 - A relação dos candidatos inscritos para o concurso será publicada no Diário
Oficial do Município de Dourados e poderá ser acessada pelo endereço eletrônico
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http://www.fapems.org.br.
4 - DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
4.1 - A confirmação das inscrições, local e horário da prova escrita dar-se-á através
de Edital publicado no Diário Oficial do Município de Dourados.
4.2 - O candidato poderá recorrer, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data
subseqüente ao da publicação das inscrições no Diário Oficial do Município de
Dourados, em face da omissão de seu nome ou ao indeferimento da inscrição, de acordo com o disposto no item 10 deste Edital, no horário das 8h às 11h30min e das
13h30min às 17h30min.
4.3 - Os eventuais erros cadastrais (nome, identidade, nascimento e endereço)
deverão ser corrigidos no dia e local de realização da prova escrita, exceto quanto à
omissão do nome, opção de cargo/função, previstos no subitem 10.1.
4.4 - Os recursos interpostos fora do prazo estabelecido no subitem 10.2 não serão
aceitos, sendo considerada para tanto, a data do protocolo/Fundação de Apoio à
Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de MS - FAPEMS ou da postagem da correspondência,
via Sedex.
4.5 - Será de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as divulgações relativas ao Concurso Público nas publicações do Diário Oficial do Município de
Dourados e no endereço eletrônico http:\\www.fapems.org.br, tomando conhecimento
de seu conteúdo para posteriormente não alegar desconhecimento de qualquer tipo ou
natureza.
5- DAS PROVAS
O concurso constará de:
5.1 - Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório para todas as funções.
5.2 - Prova Oral em conjunto com a prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, para os concorrentes às funções destinadas à Reserva Indígena.
5.3 - Prova Prática, de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados na Prova
Escrita e concorrentes às funções de Operador de Máquinas, Motorista de Veículo
Pesado, Merendeira, Agente de Serviços Básicos, Técnico de Laboratório, Técnico de
Higiene Dental -PSF, Técnico de Radiologia, Técnico de Equipamentos
Odontológicos, Técnico de Prótese Dentária, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de
Enfermagem – PSF, Técnico em Geoprocessamento, Encanador e Eletricista.
5.4 - Teste de Aptidão Física para os candidatos aprovados na Prova Escrita concorrentes a função de Vigia.
5.5 - Prova de Títulos, de caráter classificatório, para todos os candidatos aprovados na Prova Escrita e na Prova Prática e/ou de Aptidão Física , quando for o caso.
6 - DA PROVA ESCRITA
6.1 - A Prova Escrita será realizada para todas as funções no dia 10 de agosto de
2.003, em local a ser divulgado através de edital publicado no Diário Oficial do
Município de Dourados.
6.2 - A Prova Escrita terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na
escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos compreendendo as seguintes matérias, cujos conteúdos programáticos são os constantes do Anexo III deste Edital:

6.2.1 - Para ser considerado aprovado na Prova Escrita, o candidato deverá obter o
mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de aproveitamento no cômputo geral das provas.
6.3. Os candidatos concorrentes às funções destinadas à Reserva Indígena serão
submetidos a PROVA ORAL no mesmo dia e dentro do período de realização da prova
escrita.
6.3.1 - A prova oral visará avaliar os conhecimentos dos candidatos, através de 3
(três) perguntas, valendo quinze pontos cada uma , perfazendo um total de quarenta e
cinco pontos e serão sorteadas no momento da prova, sobre a língua e etnias Terena,
Guarani Nhandeva e Kaiowa integrantes da população indígena de Dourados.
6.3.2 - O candidato que optar no ato da inscrição para a etnia “outros” será avaliado nessa prova na língua da etnia Guarani Nhandeva.
6.3.3 - A prova oral será prestada perante banca examinadora, presidida por membro da Comissão de Concurso, e integrada por mais dois profissionais com conhecimentos da língua indígena falada pelas etnias Terena, Guarani Nhandeva e Kaiowa de
Dourados.
6.3.4 - A nota da prova oral será somada às notas das matérias da prova escrita para
avaliação da aprovação do candidato nessa prova e para os fins do disposto nos itens
5.3, 5.4 e 5.5.
6.4. - O resultado será representado pela soma de pontos obtidos no conjunto das
matérias que constituem a prova escrita.
6.5 - O candidato deverá apresentar-se no local da prova, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário marcado para seu início, munido do documento
oficial de identidade previsto no subitem 3.4 deste Edital, caneta esferográfica azul ou
preta, lápis preto nº 2 e borracha macia.
6.6 - O portão será aberto para entrada dos candidatos 30 (trinta) minutos antes do
horário previsto para o início da prova.
6.7 - O candidato, ao ingressar no prédio, deverá dirigir-se à sala em que terá que
prestar prova, onde, após ser identificado, tomará assento e aguardará seu início.
6.8 - Não será admitido, na sala de prova, o candidato que se apresentar após o
horário estabelecido.
6.9 - Não haverá segunda chamada para a prova e nem realização da mesma fora
da data, horário e local estabelecidos.
6.10 - Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta nem uso de
máquina calculadora, telefone celular e outros equipamentos de comunicação.
6.11 - Será eliminado do Concurso o candidato que for surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro candidato, bem como utilizando-se de
livros, notas ou impressos não permitidos ou se ausentar do local da prova sem acompanhamento do fiscal.
6.12 - O resultado da Prova Escrita será divulgado através de Edital, em ordem
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alfabética, publicado no Diário Oficial do Município de Dourados.
7- DA PROVA PRÁTICA
7.1 - A prova prática terá caráter eliminatório e dela deverão participar obrigatoriamente os candidatos aprovados na prova escrita e concorrentes aos cargos previstos
no subitem 5.3, na proporção de 5 (cinco) candidatos por vaga, obedecendo a ordem de
classificação.
7.1.1 - Ocorrendo empate na pontuação da Prova Escrita, serão convocados todos
aqueles que obtiverem a mesma pontuação.
7.2 - Os candidatos serão convocados para esta prova por meio de Edital a ser
publicado no Diário Oficial do Município de Dourados quando da divulgação do resultado da prova escrita.
7.2.1 - A data, horário e local da realização da prova prática, bem como os critérios
de avaliação constarão no Edital de Convocação.
7.3 - Não haverá segunda chamada para a prova prática e nem realização da
mesma fora da data, horário e local estabelecidos, salvo não haja número suficiente de
aprovados na função.
7.4 - O resultado da prova prática estará avaliando conhecimentos relativos às tarefas inerentes ao cargo/função à qual concorre e será expresso por meio dos conceitos
“habilitado“ ou “não habilitado”.
8- TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
8.1 - Serão convocados para este teste os candidatos aprovados na Prova Escrita e
concorrentes à função de Vigia , na proporção de 5 (cinco) candidatos por vaga oferecida, através de Edital a ser publicado no Diário Oficial do Município de Dourados, onde
constará o dia, horário e local da realização do exame.
8.1.1 – Ocorrendo empate na pontuação da Prova Escrita, serão convocados todos
aqueles que obtiverem a mesma pontuação.
8.2 – O exame de Aptidão Física tem por finalidade avaliar a capacidade do candidato para suportar física e organicamente (biologicamente) as exigências para o exercício do cargo/função.
8.3 – O exame de Aptidão Física será composto dos seguintes exercícios com os
respectivos critérios de avaliação:
8.3.1 – ABDOMINAL – Flexão e extensão dos membros inferiores e músculos
abdominais simultaneamente com o tronco.
8.3.1.1 – O candidato deverá assumir a posição inicial deitado ao solo em decúbito
dorsal com os membros inferiores estendidos. Deverá iniciar o movimento do exercício, flexionando os membros inferiores e elevando o tórax , podendo elevar para frente
os membros superiores e após ficar na posição de sentado com o tronco perpendicular
ao solo estender os membros inferiores e a musculatura abdominal retornando o tronco
ao solo conforme a posição inicial.
8.3.1.2 – Será contado um movimento completo toda vez que o candidato voltar a
posição inicial em total decúbito dorsal.
8.3.1.3 – O tempo para execução deste exercício será de no máximo 01 (um) minuto e a quantidade mínima de movimentos completos será de 10 (dez) para o sexo feminino e de 15 (quinze) para o sexo masculino.
8.3.1.4 – O candidato que realizar o número mínimo exigido no subitem 8.3.1.3
será considerado apto e aprovado neste exercício.
8.3.1.5 – Não será admitida novas tentativas para o referido exercício.
8.1.3.6 – O movimento incorreto ou em desacordo com as especificações acima,
não será levado em consideração para efeito de contagem de quantidade de exercícios.
8.3.2 – CORRIDA – Teste de Cooper
8.3.2.1 – Será realizada em uma pista oficial de atletismo com as devidas raias e
medidas das distâncias.
8.3.2.2 – O candidato deverá realizar o teste de Cooper andando ou correndo partindo do início da sua raia podendo, posteriormente, continuar o teste na raia que
melhor lhe convier, devendo percorrer a maior distância possível.
8.3.2.3 – A distância percorrida ao término do tempo de 12 minutos (setecentos e
vinte segundos) será transformada em nota, considerando-se ainda o sexo e a idade
dos candidatos.
8.3.2.4 – O candidato que alcançar a nota mínima de 40 (quarenta) pontos será considerado apto e aprovado neste teste.
8.3.2.5 – Não serão admitidas novas tentativas para este exercício.
8.3.2.6 – A tabela e nota que serão utilizadas neste teste são as constantes das tabelas I e II abaixo:

8.3.3 – CONJUGADO – Flexão na vertical e extensão na horizontal dos membros
inferiores.
8.3.3.1- O candidato deverá partir da posição inicial em pé, tronco reto na vertical
e membros inferiores estendidos. Iniciará o movimento do exercício, flexionando os
membros inferiores, apoiando com a palma da mão o solo, estendendo para trás na horizontal ambos e simultaneamente os membros inferiores, flexionando-os em seguida e,
após estendendo-os, ficando na posição em pé com o tronco reto, ou seja , voltando à
posição inicial.
8.3.3.2 – Será contado um movimento completo cada vez que o candidato voltar à
posição inicial em pé.
8.3.3.3 – O tempo para execução deste exercício será de no máximo 01 (um) minuto e a quantidade mínima de movimentos completos será de 10 (dez) para o sexo feminino e de 12 (doze) para o sexo masculino.
8.3.3.4 – O candidato que realizar a quantidade mínima exigida no subitem
8.3.3.3, será considerado apto e aprovado neste exercício.
8.3.3.5 – Não serão admitidas novas tentativas para o referido teste.
8.3.3.6 – O movimento incorreto ou em desacordo com as especificações acima,
não será levado em consideração para efeito de contagem de quantidade de exercícios.
8.4 – O candidato que for considerado inapto em qualquer um dos exercícios ou
teste, será eliminado do concurso.
8.5 – O traje usado para os testes acima especificados deverão ser de preferência o
esportivo (camiseta, short de nylon ou lycra e tênis).
8.6 – Será considerado não habilitado o candidato que receber qualquer tipo de
auxílio externo durante a execução dos movimentos dos exercícios.
9 - DA PROVA DE TÍTULOS
9.1 - A prova de títulos terá caráter classificatório, concorrendo somente os candidatos aprovados na prova escrita e/ou prática e/ou aptidão física , se for o caso.
9.2 - Os títulos deverão ser entregues em Dourados, em data, horário e local a
serem divulgados pelo Diário Oficial do Município de Dourados, podendo ser entregues pelo candidato ou por procuração pública ou particular com firma reconhecida
em cartório.
9.3 - Após a entrega dos títulos, os mesmos não poderão ser substituídos ou devolvidos. Não poderá ser acrescentado nenhum título aos já entregues.
9.4 - Os títulos serão avaliados na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos e a pontuação obedecerá a critérios de avaliação fundamentados nos fatores habilitação, aperfeiçoamento e experiência profissional avaliada pelo tempo de serviço, de acordo com as
especificações e pontuações estabelecidas abaixo:
a) Para os cargos/funções que exigem Nível Superior:
1. Diploma ou Declaração de conclusão e aprovação em curso de mestrado ou doutorado, na área de conhecimento da respectiva graduação. Valor unitário: 4,0 (quatro)
pontos. Valor máximo: 4,0 (quatro) pontos.
2. Certificado ou Declaração de conclusão de curso de especialização (mínimo
360 horas) na área de conhecimento da respectiva graduação. Valor unitário: 3,0 (três)
pontos. Valor máximo: 3,0 (três) pontos.
3. Certificado ou Declaração original de cursos de aperfeiçoamento ou capacitação, excluídos os de pós-graduação, vinculado à área de conhecimento da respectiva
graduação e/ou atribuições vinculadas à função a qual concorre, com carga horária
mínima de 40 (quarenta) horas. Valor unitário: 0,5 (meio) ponto para cada 40 (quarenta) horas, por curso ou desdobramento nessa carga horária. Valor máximo:4,0 (quatro)
pontos.
4. Experiência profissional avaliada pelo tempo de serviço prestado em atribuições vinculadas à função a qual concorre, inclusive estagiário, em qualquer Unidade
da Federação. Valor: 1,0 (um) ponto por semestre. Valor máximo: 9,0 (nove) pontos.
b) Para os cargos/funções que exigem o Ensino Médio:
1. Diploma ou Declaração de conclusão de Curso Superior. Valor unitário: 4,0
(quatro) pontos. Valor máximo: 4,0 (quatro) pontos.
2. Certificado ou Declaração de curso de aperfeiçoamento ou capacitação relacionado com as atribuições da função a qual concorre. Valor unitário: 0,5 (meio) ponto
para cada 20 (vinte) horas, por curso ou desdobramento nessa carga horária. Valor
máximo: 6,0 (seis) pontos.
3. Experiência profissional avaliada pelo tempo de serviço prestado em atribuições vinculadas descritas para à função a que concorre, inclusive como estagiário, em
qualquer Unidade da Federação. Valor: 1,0 (um) por semestre. Valor máximo: 10,0
(dez) pontos.
c) Para os cargos/funções que exigem o Ensino Fundamental completo ou
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incompleto:
1. Diploma ou Declaração de conclusão do Ensino Médio, para o cargo de Agente
de Apoio Institucional. Valor unitário: 5,0 (cinco) pontos. Valor máximo: 5,0 (cinco)
pontos.
2. Diploma ou Declaração de conclusão Nível Fundamental para os cargos de
Auxiliar Apoio Institucional, Auxiliar de Serviços Básicos, Agente de Serviços
Especializados e Auxiliar de Serviços Especializados. Valor unitário: 5,0 (cinco) pontos. Valor máximo: 5,0 (cinco) pontos.
3. Certificado ou Declaração de curso de aperfeiçoamento ou capacitação relacionado com as atribuições da função a qual concorre, e no caso dos candidatos concorrentes aos cargos/funções destinados à reserva indígena serão considerados inclusive
os cursos relacionados à cultura indígena. Valor unitário: 1,0 (um) ponto para cada 20
(vinte) horas, por curso ou desdobramento nessa carga horária. Valor máximo: 8,0 (oito) pontos.
4. Experiência profissional avaliada pelo tempo de serviço prestado em atribuições vinculadas às descritas para à função que concorre, em qualquer Unidade da
Federação. Valor unitário: 1,0 (um) ponto por semestre. Valor máximo: 7,0 (sete) pontos.
9.5 - O tempo de serviço para os fins previstos neste Edital será computado até 31
de julho de 2.003.
9.6 - Não serão pontuados os títulos que não corresponderem aos exigidos no subitem 9.4.
9.7 - A comprovação dos títulos far-se-á mediante apresentação de um documento
de identidade previsto no subitem 3.5 deste Edital e da entrega de:
a) fotocópia autenticada em cartório com selo de autenticidade, se houver, ou por
representante da Comissão do Concurso autorizado para esse fim, dos diplomas e/ou
certificados de conclusão de cursos;
b) fotocópia autenticada em cartório com selo de autenticidade, se houver, ou por
representante da Comissão do Concurso autorizado para esse fim, da Certidão ou
Declaração de Tempo de Serviço pelo setor competente (Departamento de Pessoal) no
papel timbrado do órgão, entidade ou empresa constando nome, cargo, período de exercício, com assinatura e carimbo do emitente, quando o vínculo for pelo regime estatutário;
c) fotocópia autenticada em cartório com selo de autenticidade, se houver, ou por
representante da Comissão do Concurso autorizado para esse fim, da carteira de trabalho e previdência social - C.T.P.S, onde constem foto, dados pessoais e contrato de trabalho com o registro da admissão e demissão, se for o caso, e especificação da função
quando o vínculo for pelo regime celetista.
d) o tempo de serviço prestado como autônomo poderá ser comprovado por meio
de apresentação de fotocópia autenticada em cartório com selo de autenticidade, se houver, ou por representante da Comissão do Concurso autorizado para esse fim, de contratos com os referidos comprovantes de pagamento e/ou recibos de pagamento de autônomo (RPA) comprobatórios de prestação de serviço no exercício da profissão, de acordo com o subitem 9.4.
9.8 - Para efeito de contagem do tempo de serviço será descontado o período concomitante, quando houver;
9.9 - A nota da prova de títulos será a soma obtida com os títulos válidos.
10 - DOS RECURSOS
10.1- Serão admitidos recursos quanto à omissão de nome, indeferimento da inscrição, à opção considerada como certa nas Provas Objetivas (gabarito) e resultados
das provas escrita, de títulos; prática , aptidão física , se for o caso.
10.2 - O candidato poderá recorrer no prazo de 2 (dois) dias úteis, tendo como
termo inicial o 1º dia útil subseqüente ao da publicação no Diário Oficial do Município
de Dourados dos dados contidos no subitem 10.1.
10.3 - Os recursos interpostos contra o gabarito da prova escrita deverão ser feitos
por questão, em folha separada. Não serão aceitos recursos com mais de 1 (uma) questão por folha. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, para cada evento,
sendo desconsiderado recurso de igual teor.
10.4 - Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo com indicação do nome do Concurso Público, nome do candidato, número de sua inscrição, função a que está concorrendo, assinatura e endereço completo do candidato, conforme
modelo a seguir:

10.5 - Todos os recursos deverão ser apresentados por escrito e endereçados à
(FAPEMS) Rua Quintino Bocaiúva nº 465 sala 14 – Bairro: Centro - CEP:79.803-030,
Dourados -MS.
10.6 - O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes.
10.7 - Os recursos interpostos fora do prazo estabelecido no subitem 10.2 não
serão aceitos, sendo considerado, para tanto, a data do protocolo/FAPEMS ou da postagem da correspondência, via SEDEX.
10.8 - Não serão aceitos recursos interpostos via fac-símile, telex, telegrama, e-

mail ou outro meio que não seja o especificado neste Edital.
11 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
11.1 - A classificação final será feita pelo total de pontos obtidos pelo candidato na
prova escrita acrescido dos pontos correspondentes aos respectivos títulos.
11.2 - Os candidatos serão classificados por função, em ordem decrescente da nota
obtida, conforme divulgado em Edital publicado no Diário Oficial do Município de
Dourados.
11.3 – Os candidatos optantes pela lotação na Reserva Indígena serão classificados pela etnia indicada no ato da inscrição e nomeados proporcionalmente ao número
de integrantes da respectiva população residente no Município de Dourados.
11.3.1 - O número de vagas para cada etnia corresponderá à aplicação do percentual da respectiva participação na composição da população indígena de Dourados ao
quantitativo de postos de cada função destinado à Reserva Indígena.
11.3.2 - O número de integrantes de cada etnia, para fins do item 11.3, corresponde
ao censo realizado pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA , em 2000,
11.4 - Em caso de empate na nota final, o desempate será apurado através de processamento eletrônico e dar-se-á pela ordem de prioridade:
a) o de maior pontuação na prova escrita de Conhecimentos Específico da Função
para os cargos de Nível Superior;
b) o de maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos para os cargos
que exigem o Ensino Médio para as funções de Técnico de Segurança do Trabalho,
Técnico de Higiene Dental -PSF, Técnico de Laboratório, Técnico de Radiologia,
Auxiliar de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem –PSF, Técnico de Equipamentos
Odontológicos, Técnico de Prótese Dentária; c) O de maior pontuação na prova de
Legislação Específica da Função para os cargos que exigem o Ensino Médio para as
funções de Fiscal de Posturas e Agente Fiscal de Obras; d) O de maior pontuação na
prova de Noções de Informática para os cargos que exigem o Ensino Médio para as funções de Técnico de Geoprocessamento e Assistente de Atividades Educacionais; e) o
de maior pontuação na prova escrita de Língua Portuguesa para os cargos de Nível
Fundamental completo e incompleto, no caso dos cargos/funções destinados à reserva
indígena a maior pontuação na prova escrita de Cultura Indígena; f) o de maior pontuação na prova de títulos; g) o de menor idade.
12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 - Concluídos os trabalhos de apuração e julgamento da prova escrita e da
prova de títulos, o resultado final do concurso será homologado pelo Prefeito
Municipal, mediante Edital publicado no Diário Oficial do Município de Dourados,
acompanhado da relação nominal dos candidatos aprovados por ordem de classificação por cargo/função.
12.2 - A aprovação no Concurso não gera direito à nomeação, mas, esta quando se
fizer, obedecerá à rigorosa ordem de classificação, por meio de ato do Prefeito
Municipal e convocação para posse por Edital, a serem publicados no Diário Oficial do
Município de Dourados.
12.2.1 - Os candidatos convocados deverão, no ato da posse, comprovar os requisitos do subitem 1.2 deste Edital.
12.3 - Todas as convocações, avisos e resultados serão publicados no Diário
Oficial do Município de Dourados.
12.4 - Os candidatos nomeados terão as relações individuais de trabalho regidas
pelas disposições do Estatuto do Servidor Público Municipal de Dourados, exceto os
candidatos nomeados para os cargos da Fundação Instituto de Planejamento e Meio
Ambiente - IPLAN de Gestor de Obras e Projetos nas funções de Arquiteto e Gestor
Ambiental e o cargo de Analista Técnico de Projetos na função Técnico em
Geoprocessamento que serão regidos pela CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas.
12.5 - Os editais do concurso serão assinados pelo Secretário Municipal de
Administração, exceto os Editais nº 001/2003 (abertura do concurso) e o previsto no
subitem 12.1 (homologação do Concurso), que serão assinados pelo Prefeito.
12.6 - O Concurso terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da
homologação, podendo ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período.
12.7 - Verificado, em qualquer época, que o candidato apresentou declaração falsa
ou dados incorretos na ficha de inscrição, bem como o não preenchimento de qualquer
um dos requisitos citados no subitem 1.2 deste Edital, sua inscrição será cancelada e,
em conseqüência, anulados todos os atos dela decorrentes, além dos procedimentos e
das penalidades legais previstas.
12.8 - Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de
classificação no concurso, valendo para esse fim, a homologação publicada no Diário
Oficial do Município de Dourados.
12.9 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito,
ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância
que será mencionada em Edital a ser publicado no Diário Oficial do Município de
Dourados.
12.10 - Em caso de alteração dos dados constantes do Formulário de Inscrição,
como endereço ou número do documento de identidade, o candidato após a realização
das provas, deverá encaminhar essa informação à Fundação de Apoio à Pesquisa, ao
Ensino e à Cultura de MS/FAPEMS, Rua Quintino Bocaiúva nº 465 sala 14 – Bairro:
Centro - CEP:79.803-030, Dourados -MS.
12.11 - O candidato poderá obter informações sobre o Concurso através do TeleAtendimento-FAPEMS (067) 422-2046 ou 351-0500 e pela INTERNET no site
http:\\www.fapems.org.br.
12.12 - Os casos omissos com relação à realização deste Concurso serão resolvidos pela Comissão de Concurso designada para esse fim, observadas as normas legais e
regulamentares aplicáveis à espécie.
Dourados, 03 de julho de 2003.
José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito Municipal
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ANEXO III - CONTEÚDOS PROGRÁMATICOS
PARA FUNÇÕES/ESPECIALIDADES QUE EXIGEM O NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia. Significação das palavras:
Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Uso do hífen. Acentuação gráfica.
Crase. Pontuação. Formação das palavras. Classes gramaticais, seu emprego, classificação e flexão. Uso dos tempos e modos verbais. Vozes dos verbos. Frase, oração e
período. Construção dos períodos (classificação de períodos e orações). Termos da oração: essenciais, integrantes e acessórios. Recursos de sintaxe. Transitividade.
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos pronomes
oblíquos átonos. Recursos semânticos. Problemas gerais da língua culta.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS FUNÇÕES DA ÁREA
MÉDICA
Planejamento e programação em saúde. Planejamento em nível local, diagnóstico,
programação, execução e avaliação. Programas de Saúde. Vigilância. Assessoria.
Anemias. Infecções Urinárias. Infecções das Vias aéreas inferiores e superiores.
Diabetes Mellitus. Hipertensão arterial. Insuficiência cardíaca. Dorsalgias. Dor torácica. Zooparasitoses. Obesidades. Doenças tropicais e moléstias infecto-contagiosas e
parasitárias. Métodos radiológicos. Interpretação dos exames por imagem. Doenças
reumáticas. Cardiopatias. Imunogenética. Gastropatias. Gestação de alto risco.
Semiologia aparelhada. Atendimento ao trauma. Urgências e emergências em
Ginecologia Obstetrícia. Imunofisologia. Processo Saúde Doença. Mecanismos biológicos e as influências dos fatores sócio-econômicos, culturais e ambientais na relação
saúde doenças dos indivíduos e grupos humanos. Classificação dos Tumores. Coma.
Aspectos do traumatisco crânio encefálico. Urgências e emergências em neurologia.
Crescimento e desenvolvimento da criança. Aspectos e diagnósticos evolutivo das
enfermidades infantis. Equilíbrio acido-básico e seus distúrbios.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA A FUNÇAO DE MÉDICO – PSF
Programas de Saúde Pública ( Vigilância Epidemilógica, Vigilância das Doenças
Transmissíveis , Prevenção e controle da Hanseníase e Tuberculose, Imunização,
Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, Doenças Crônicas degenerativas ,
Saúde do Adolescente, Saúde do Trabalhador, Saúde do Idoso). Sistema Único de
Saúde (origem, princípios e diretrizes). NOAS 2001 e 2002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A FUNÇAO DE FISCAL DE
VIGILANCIA - ODONTOLOGO
Exame da cavidade bucal. Etiopatogenia da cárie dental (e prevenção).
Semiologia e tratamento de afecções dos tecidos moles bucais. Semiologia e tratamento da cárie dental. Preparo cavitário. Materiais odontológicos: forradores e restauradores. Etiopatogenia e prevenção das doenças periodontais. Prótese fixa, removível e
total. Interpretação radiográfica em odontologia. Anestesiologia. Cirurgia menor em
odontologia. Terapêutica e farmacologia odontológica de interesse clínico.Educação
em saúde bucal. Epideniologia. Índices de cárie dental. Índices de doenças periodontais. Níveis de prevenção. Sistema incremental. Bio-Estatística: amostragem, prevalência, incidência. Administração em odontologia: conceitos, administração, planejamento, organização, supervisão, avaliação, sistemas de saúde. Tendências da política
nacional de saúde bucal: reorganização da Atenção Odontológica. Legislação Federal:
Lei Federal n.º 6437/77 – Estabelece as infrações sanitárias. Lei Federal n.º 6368/76 –
Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica. Lei Federal
n.º 5991/73: Dispõe sobre o controle sanitário de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Lei Federal n.º 6360/76: Dispõe sobre o controle sanitário de
medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, correlatos, saneantes, cosméticos. Lei
Federal n.º 8080/90: Organização da Saúde, cria o SUS. Lei Federal n.º 9787/99: Lei
dos Genéricos. Portaria Ministerial n.º 1884-94: Dispõe sobre as estruturas de estabelecimentos hospitalares e de Saúde. Lei n.º 10205/01: regulamenta a coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue e seus hemoderivados. Portaria
Ministerial n.º 1376/93: Regulamento Técnico sobre sangue e hemoderivados.
Resolução – RDC n.º 151/01: Regulamento técnico sobre Níveis de Complevidade dos
serviços de Hemoterapia. Resolução – RDC n.º 149/01: Estabelece que instituições
executoras de atividades hemoterápicas, deverão encaminhar à direção do SUS, os
dados de produção mensal . Portaria Ministerial n.º 327/97: Regulamento sobre saneantes e domissatários. Portaria Ministerial n.º 2616/98: Regulamento técnico sobre o
controle de infeção hospitalar. Portaria SVS/MS n.º 344/98: Regulamenta os medicamentos e substâncias sujeitas ao controle especial. Portaria n.º 036/90: Regulamenta o
controle de àgua. RDC n.º 33/00: Dipõe sobre boas práticas de manipulação de medicamentos em farmácias e seus anexos. Portaria SVS/MS n.º 272/98: Regulamento técnico de nutrição enteral e parenteral. Portaria GM n.º 82/00: regulamento dos serviços
de diálise. Portaria Ministerial n.º 453/98: Dispõe sobre as diretrizes básicas de proteção radiológica. Portaria n.º 3523/98: Qualidade do Ar de interiores e prevenção de
Riscos. Resolução n.º 176/00: Padrões de qualidade do ar em ambientes climatizados
artificialmente de uso público e coletivo. Portaria/MS n.º 3120/98: Dispõe sobre a
saúde do trabalhador. Portaria n.º 3214/78: condições de segurança e medicina do trabalho Legislação do Estado de Mato Grosso do Sul: Lei Estadual n.º 1293/92: Código
Sanitário Estadual. Decreto Lei n.º 891/38: Fiscalização de entorpecentes Resolução
SES/MS n.º 247/99: Ações e serviços de saúde do trabalhador . Portaria/GM n.º
469/00: Qualidade da água para consumo humano. Legislação Municipal: Lei n.º
1.067 de 28 de dezembro de 1979 – Artigos de 19 a 80, 190 a 193.
C O N H E C I M E N T O S E S P E C Í F I C O S PA R A A F U N Ç Ã O D E
FARMACÊUTICO- BIOQUÍMICO. Bioquímica: Carboidratos – química, metabolismo, dosagens e testes de tolerância à glicose. Lipídios – química, metabolismo , dosagens e lipidograma. Proteínas – química, metabolismo e dosagens. Substâncias nitrogenadas não protéicas: metabolismo e dosagens clerance de creatinina. Metabolismo
pigmentário: Bilirrubinas. Enzimas de interesse clínico: classificação, valores que
influenciam em uma reação enzimática – dosagens. Constituintes inorgânicos – gene-
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ralidades, funções, distribuição no organismo, excreção e dosagens. Aplicação clínica
de eletroforese – proteínas, lipoproteínas e isoenzimas. Noções gerais sobre espectrofotometria e fotometria. Curva e fator de calibração. Preparo de soluções molares, normais e percentuais. Uroanálise: sumário, sedimentoscopia, proteinúria, contagem de
Addis e testes imunológicos para gravidez. Hematologia: Coleta de sangue –
Anticoagulantes usados em hematologia. Noções sobre órgãos hematopoéticos.
Origem e evolução das séries celulares: eritocitária, granulocitária, linfocitária, monocitária e plaquetária. Volume globular – Hematócrito convencional e microhematócrito. Hemoglobinometria – índices hematimétricos. Velocidade de hemossedimentação.
Elementos figurados do sangue. Contagem de eritrócitos, leucócitos, plaquetas e reticulócitos. Valores normais. Alterações morfológicas das hemáceas. Anemias:
Conceitos e classificação hematimétrica. Métodos usados na investigação laboratorial
das anemias hemolíticas. Determinação das fórmulas leucocitárias relativa e absoluta.
Anomalias leucocitárias: adquiridas e congênitas. Leucemias. Classificação, quadro
hematológico, diagnóstico diferencial. Fisiologia de hemostasia e coagulação.
Métodos empregados na avaliação da hemostasia e coagulação. Noções de imunohematologia: Sistema ABO e sistema RH-Hr. Parasitologia: Leishmaniose tegumentar
americana. Doença de Chagas. Malária. Toxoplasmose. Giardíase. Amebiase.
Schistosomose. Teníases. Cisticercose. Himenolepíase. Ascaridíase. Ancilostomíase.
Estrongiloidíase. Tricocefalíase. Fundamento e especialidade dos seguintes métodos
parasitológicos: Métodos de Beermann; Método de exame à fresco; Método de
Hoffman, Pons e Janer; Método de Ritchie; Método de Graham; Método de Willis;
Método de Rugai; Gota espessa e camada delgada; Método de Faust; Método de KatoKatz. Imunologia: Os imunoensaios no laboratório clínico, auto imunidade e complexos imunes, sorodiagnose
nas viroses, parasitoses e infecção bacteriana.
Microbiologia: coleta, esterilização, meio de cultura, coloração e diagnóstico laboratorial da doença micótica; Sensibilidade antimicrobiano e diagnóstico microbiológico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A FUNÇAO DE ANALISTA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Análise e projeto de sistemas. Engenharia de Software. Linguagem de
Programação modular. Definição de modelo lógico e modelo físico. Documentação de
sistemas. Noções de teleprocessamento. Conhecimento de SGBD. Normalização.
Conhecimento de Redes de Computadores. Conhecimento de Sistemas Operacionais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO DE ASSISTENTE
SOCIAL
Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social: a) influência das correntes filosóficas na construção teórico–metodológica do Serviço Social: funcionalismo, materialismo histórico, fenomenologia; b)Serviço Social na contemporaneidade:
dimensões históricas, teóricas e ético-políticas; c) A sistematização da prática profissional. Política social: As políticas sociais públicas: A seguridade social: saúde, assistência social e previdência social. Planejamento em Serviço Social: planejamento e
administração de projetos sociais. Pesquisa em Serviço Social: as principais modalidades de investigação em Serviço Social. Projeto Ético Político Profissional: Lei n.º
8.662/93 – Regulamentação da Profissão do Assistente Social; O Código de Ética do
Assistente Social. Legislação Orgânica da Assistência Social – LOAS – ( Lei Federal
nº 8069 de 13 de julho de 1990). Norma Operacional Básica da Assistência Social
(NOB). Política Nacional do Idoso ( Lei Federal nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994 e
Decreto Federal nº 1948 de 03 de julho de 1996). Política Nacional para integração da
Pessoa Portadora de Deficiência ( Lei Federal nº 7853 de 24 de outubro de 1989 e
Decreto Federal nº 3298 de 20 de dezembro de 1999).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A FUNÇAO DE ENGENHEIRO
DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – (implantação, treinamento); Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s – (seleção, avaliação). Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA – (identificação, avaliação, e medidas de controle e monitoramento dos riscos ambientais). Instalações Serviços em eletricidade
(proteção contra choques elétricos, contra incêndios e contra descargas atmosféricas).
Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; Máquinas e
Equipamentos (Caldeiras e Vasos sob Pressão). Atividades e Operações Insalubres (limites de tolerância, limites de tolerância para ruídos, limites de tolerância para calor,
limites de tolerância para poeiras minerais, agentes químicos, agentes biológicos,
graus de insalubridade, eliminação/neutralização de insalubridade). Higiene do
Trabalho (Agentes Físicos – Ruídos, Vibração, Sobrecarga Térmica, Frio, Radiações
lonizantes e não lonizantes, Agentes Químicos, Agentes Biológicos, Ventilação
Industrial, Avaliação e Controle de Agentes Físicos, químicos e Biológicos, manuseio
de aparelhos de medição). Atividades e Operações Perigosas (explosivos, inflamáveis,
eletricidade, radiações ionizantes). Ergonomia (lesões por Esforços
Repetitivos/Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho – LER/DORT, mobiliário, levantamento, transporte e descarga individual de materiais, condições ambientais de trabalho, organização do trabalho). Programa de Condições e Meio Ambiente
de Trabalho na Industria da Construção – PCMAT – elaboração, implantação, lay out
de canteiro de obra, áreas de vivência, cronograma de implantação, proteções coletivas
e individuais, programa educativo. Proteção Contra Incêndios (Saídas de emergência,
proteção por extintores). Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.
Sinalização de Segurança.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CONTADOR.
Atividades Contábil - Campo de atuação e finalidades da contabilidade. Os fatos
contábeis. Planejamento contábil. Lançamentos nos livros contábeis. Apuração de
resultados. As Demonstrações Financeiras. Balancetes de verificação. Balanço patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Demonstração do fluxo de recursos. A Gestão Contábil. A dinâmica
patrimonial: variações quantitativas e qualitativas. Aquisições e alienações de bens e
valores. Operações com mercadorias. Resgates e amortizações de direitos e obrigações. Rendas, despesas, superveniências, insubsistências, lucros e prejuízos. Ajustes
Contábeis. Provisões , reservas, depreciação, exaustão e amortização de ativos; correção monetária e reavaliação de bens. Folha de Pagamento ( Rotinas trabalhistas)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO ARTISTICA
Artes Cênicas: Os elementos fundamentais do teatro. Elementos visuais no teatro:. Cenografia, figurino, maquiagem. Expressão corporal. Expressão vocal.
Consciência espacial. Ritmo. O jogo dramático. Expressões universais do teatro.
Teatro greco-romano ( tragédia e comédia) teatro medieval. Commédia dell´arte. O
século de ouro espanhol. teatro elizabetano ( Shakespeare ). teatro alemão ( Bertolt
Brecht). teatro realista-russo ( Stanislavski ) .Expressões Nacionais do teatro O TBC (
teatro brasileiro de comédia ). . Grupo Arena. . Grupo Macunaíma. . Grupo Opinião. .
Grupo Oficina. Autores nacionais contemporâneos . Augusto Boal. Gianfrancesco
Guarnieri.. Nelson Rodrigues. Silvia Ortoff. Maria Clara Machado. Expressões regionais do teatro Autores. Grupos. Artes Visuais A arte na educação escolar . A Arte como
linguagem. O artista como trabalhador da cultura. Saber Arte e ser professor de Arte. A
importância de Ver e Observar. O artista e a obra de arte. Sociologia da arte e estética
Modo de produção. Representação, conhecimento e transformação. A história do ensino de Arte no Brasil Tendência idealista – liberal. . Tendência realista – progressiva. A
representação artística . O desenho infantil. A imagem e a criança. . imaginação, criatividade e percepção. Elementos de visualidade . Espaço. Superfície. Volume.
Perspectiva. Linha. Cor. Textura. Ponto. Composição. Diversas manifestações .
Desenho, história em quadrinhos, Pintura, .Gravura, . Fotografia, Cinema, .TV, . Arte
computadorizada. História da Arte universal Arte na antiguidade. Arte na Grécia e em
Roma. . Arte na Idade Média. O Renascimento. Arte Barroca. . O século XIX e o nascimento dos ISMOS. . O século XX – Arte Moderna.O século XX e Além– Arte
Contemporânea. Arte Moderna no Brasil. Arte sul-matogrossense. Dança : A dança na
expressão e na comunicação humana. O Ballet Clássico. A dança moderna.Tendências da dança contemporânea. Manifestações brasileiras de danças populares.
Tendências da dança no Brasil. Tendências da dança no Mato Grosso. Música : Os elementos fundamentais da música .(ritmo, melodia, harmonia). A música como processo
formador da criança. Parâmetros do Som: ( Altura, Intensidade, Timbre, Duração)
História da música universal. História da música Nacional ( a era do rádio, anos 60, a
MPB e o Tropicalismo, as novas tendências)A música Sul-matogrossense (os compositores e intérpretes, os grupos de maior destaque).As manifestações folclóricas.
Influências de outros povos ( as festas populares). Voz ( a fisiologia da voz, a saúde
vocal do profissional) Técnica vocal ( respiração, emissão, postura e dicção).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA/INGLÊS
Interpretação de textos em nível intermediário; Questões de Gramáticas que
explorem os seguintes tópicos: Voz Passiva, Tempos Verbais Simples e Compostos,
Comparativo e Superlativo de Adjetivos e Advérbios, Verbos Auxiliares e Modais, pronomes, Preposições e Conjunções, Formação de Palavras, “Question Tags”, Discursos
Direto e Indireto. Reflexão sobre outras culturas, hábitos e costumes. Produção e compreensão da fala. Organização de texto. Determinantes, Contáveis e Incontáveis,
Estruturas com “if” Pronomes relativos.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA A FUNÇÃO DE ARQUITETO
História da Arte, História da Arquitetura Brasileira, História de Dourados e
Região; Planejamento Urbano; Geometria Descritiva; Noções relacionadas aos aspectos regionais de Dourados: Saneamento Básico e Ambiental, Urbanismo, Habitação,
Meio Ambiente, Sistema Viário, Conforto Térmico e Ambiental, Parques Ambientais;
Legislação Urbanística Federal: Constituição Federal – Título VII - Capítulo II – Da
Política Urbana – Art. 182 e 183; Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001, Medida
Provisória nº 2.220, de 04/09/2001; Lei Federal nº 6.766 de 19/12/1979; Lei Federal nº
9.785, de 29/01/1999; Legislação Municipal: Lei Orgânica Municipal; Lei
Complementar nº 091 de 05/11/1991 e suas alterações; Lei nº 1.741 com suas alterações; Lei nº 1.391 de 11/09/1986; Lei nº 1.41 de 11/07/1979 e suas alterações.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A FUNÇÃO DE ENGENHEIRO
CIVIL
Construção Civil: Serviços preliminares. Movimento de terra. Locação da obra.
Sondagens. Execução das fundações. Execução das estruturas de concreto armado: formas, armadura concretagem, cura e desforma. Alvenaria de vedação. Execução das instalações. Revestimentos. Pisos e pavimentos. Esquadrias e vidros. Sistemas de impermeabilização. Sistemas de pintura. Coberturas e telhados. Componentes e sistemas
industrializados aplicados ao processo de produção de obras. Racionalização no processo de produção de obras. Patologia das construções. Gerenciamento de Obras:
Administração da construção no canteiro de obras. Controles de materiais e mão-deobra. Modalidades de contratos de obras e contratos em geral. Memorial descritivo.
Caderno de encargos. Custos diretos e indiretos x tempo. Licitações. Cronograma físico-financeiro. Pert-CPM. Licitações públicas. Orçamentação de serviços e obras.
Cotações. Leis sociais aplicadas à construção civil. Custo horário de equipamentos.
Custos unitários. Cálculo de BDI. Planilhas orçamentárias. Saneamento e meio ambiente: Sistema de abastecimento de água: captação, adução, tratamento, reservação,
bombeamento, distribuição. Qualidade da água bruta e tratada. Padrões de potabilidade. Saneamento e saúde, doenças de veiculação hídrica. Sistemas de esgotamento sanitário. Dimensionamento de rede de esgoto. Drenagem urbana. Resíduos sólidos.
Manejo, conservação e recuperação ambiental. Legislação ambiental. Vias Públicas:
Projeto e locação. Escolha do traçado, curva de concordância horizontal, curva circular, curva de transição, superlargura, superelevação, curva de concordância vertical,
distância de visibilidade, ultrapassagem e parada. Escavações. Interseções.
Pavimentação. Conservação, sinalização e fiscalização.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO DE GESTOR
AMBIENTAL
Legislação Federal: Lei n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965: Código Florestal.
Medida Provisória nº 2.166/001: que altera a Lei do Código Florestal. Lei n.º 5.197, de
3 de janeiro de 1967: Lei de Proteção à Fauna. Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Política Nacional do Meio Ambiente. Lei n.º 7.802, de 12 de julho de 1989: Lei de
Agrotóxicos. Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: Lei dos Crimes Ambientais.
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Decreto nº 3179/99: que regulamenta a Lei nº 9605/98. Lei n.º 9.795, de 27 de abril de
1999: Lei de Educação Ambiental. Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000: que institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Lei nº 10.165/00: Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental. Artigo 4.º da Lei n.º 10.410/02. Legislação Infra
Constitucional: Resolução CONAMA nº 001/86: EIA/RIMA. Resolução CONAMA
nº 237/97: Licenciamento Ambiental. Legislação Municipal: Lei Complementar n. º
055; Dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente.Lei Complementar nº 008
de 05 de novembro de 1991; Lei de Uso dos Solos. Lei Orgânica Municipal, Título VI
da ordem econômica e social, capítulo V, do Meio Ambiente – Artigos de 181 a 204.
Lei Complementar nº 002, de 09 de Novembro de 1990 – Cria o conselho Municipal de
Preservação do Patrimônio Histórico e Ambiental de Dourados.Lei nº 976 de 07 de
junho de 1977 – Proíbe os uso dos córregos que circundam a cidade para depósito de
detritos de qualquer natureza. Lei nº 2.186 de 15 de junho de 1998 – Dispõe sobre a
obrigatoriedade do reflorestamento das margens do Rio Dourado. Lei nº 2.208 de 16
de Outubro de 1998 – Define medidas referentes á limpeza pública. Lei 2.216 de 30 de
Novembro de 1998 – Institui o calendário anual de atividades pró-conscientização
ambiental no município de Dourados. Lei nº 2.237 de 06 de janeiro de 1999 – Obriga
os postos de serviços automotores, lava rápido e outros estabelecimentos do gênero a
disporem de caixa de decantação de óleos e produtos químicos. Lei nº 2.257 de 19 de
março de 1999 – Institui as áreas de preservação (não edificantes) ás margens dos córregos, no perímetro urbano de Dourados. Lei nº 2.286 de 14 de setembro de 1999 –
Dispõe sobre o monitoramento da vegetação arbórea e estímulos á preservação das
áreas no Município de Dourados – MS e dá outras providências. Lei nº 2.308 de 23 de
Dezembro de 1999 – Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio
Ambiente. Lei nº 2.332 de 06 de abril de 2000 – Regulamenta a coleta e destinação de
baterias usadas de telefonia celular. Lei nº 2.382 de 29 de Novembro de 2000- Dispõe
sobre a criação do Programa de Identificação de Árvores existentes nas praças e
Logradouros Públicos de Dourados. Lei nº 2.424 de 12 de julho de 2001 – Dispõe
sobre a criação da semana do Meio Ambiente. Gestão e Manejo dos Recursos
Ambientais. Zoneamento ecológico-econômico. Manejo florestal sustentável. Gestão
e manejo em unidades de conservação. Proteção da biodiversidade. Instrumento de
controle e licenciamento. Silvicultura, projetos de florestamento e reflorestamento.
Educação ambiental. Manejo de bacias hidrográficas. Prevenção e combate a incêndios florestais. Aspectos socioeconômicos.Políticas Públicas. Noções gerais de economia ambiental. Agenda 21 Nacional. Desenvolvimento sustentável. Meio ambiente,
sociedade e noções de Sociologia e de Antropologia. Elaboração, avaliação e seleção
de projetos. Resíduos Sólidos. Sistemas de tratamento de efluentes
CONHECIMENTO ESPECIFICOS DA AREA DE FORMAÇÃO DO GESTOR
AMBIENTAL
FORMAÇÃO – BIÓLOGO
Aspectos gerais. Ecologia. Ecologia de populações e comunidades. Ecossistemas
brasileiros. Noções de Biologia Geral. Taxonomia vegetal. Aspectos fitossociológicos. Noções de Hidrogeologia. Noções de Hidrologia. Fauna. Classificação taxonômica da fauna silvestre brasileira. Manejo da fauna silvestre brasileira in situ e ex situ.
Convenções internacionais voltadas à proteção de espécies em que o Brasil é signatário. Convenção Internacional sobre o Comércio das Espécies da Fauna e Flora em
Perigo de Extinção (CITES).
FORMAÇÃO – ENGENHARIA SANITARISTA
Hidrologia. Saneamento Ambiental. Tratamento de efluentes industriais.
Tratamento de água para abastecimento. Lagoas de estabilização. Lagoas aeradas.
Lodos ativados. Filtros biológicos. Resíduos sólidos. Qualidade do ar. Ecologia.
Ecologia de populações e comunidades. Ecossistemas brasileiros. Aspectos fitossociológico.
FORMAÇÃO – AGRÔNOMO
Ecologia agrícola. Ecologia de populações e comunidades. Ecossistemas brasileiros. Biologia do Solo. Manejo e conservação do solo. Fertilidade do solo. Silvicultura.
Beneficiamento e armazenagem de grãos. Hidrogeologia. Zoologia geral.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE GESTOR DE AÇÕES
INSTITUCIONAIS
Constituição Federal artigos: 21, 23, 24, 30, 194, 195, 203 e 204). Lei nº 8.742 de
07/12/1993 – LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social). Lei nº 9.720 de 30/11/1998
que altera o LOAS. Lei nº 8.069 de 16/07/1990 (dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente ECA) . Lei nº 8.842 de 04/01/94 – Política Nacional do Idoso PNI . Lei
nº 7.853 de 24/11/89 e Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/1999 – Política Nacional
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Estatuto do Indío.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA A FUNÇÃO DE ARTE EDUCADOR
Artes Cênicas: Os elementos fundamentais do teatro. Elementos visuais no teatro:. Cenografia, figurino, maquiagem. Expressão corporal. Expressão vocal.
Consciência espacial. Ritmo. O jogo dramático. Expressões universais do teatro.
Teatro greco-romano (tragédia e comédia) teatro medieval. Commédia dell´arte. O
século de ouro espanhol. teatro elizabetano (Shakespeare). teatro alemão (Bertolt
Brecht). teatro realista-russo (Stanislavski ) .Expressões Nacionais do teatro O TBC
(teatro brasileiro de comédia ). . Grupo Arena. . Grupo Macunaíma. . Grupo Opinião. .
Grupo Oficina. Autores nacionais contemporâneos . Augusto Boal. Gianfrancesco
Guarnieri.. Nelson Rodrigues. Silvia Ortoff. Maria Clara Machado. Expressões regionais do teatro Autores. Grupos. Artes Visuais A arte na educação escolar . A Arte como
linguagem. O artista como trabalhador da cultura. Saber Arte e ser professor de Arte. A
importância de Ver e Observar. O artista e a obra de arte. Sociologia da arte e estética
Modo de produção. Representação, conhecimento e transformação. A história do ensino de Arte no Brasil Tendência idealista – liberal. . Tendência realista – progressiva. A
representação artística . O desenho infantil. A imagem e a criança. . imaginação, criatividade e percepção. Elementos de visualidade . Espaço. Superfície. Volume.
Perspectiva. Linha. Cor. Textura. Ponto. Composição. Diversas manifestações .
Desenho, história em quadrinhos, Pintura, .Gravura, . Fotografia, Cinema, .TV, . Arte

computadorizada. História da Arte universal Arte na antiguidade. Arte na Grécia e em
Roma. . Arte na Idade Média. O Renascimento. Arte Barroca. . O século XIX e o nascimento dos ISMOS. . O século XX – Arte Moderna.O século XX e Além– Arte
Contemporânea. Arte Moderna no Brasil. Arte sul-matogrossense. Dança : A dança na
expressão e na comunicação humana. O Ballet Clássico. A dança moderna.Tendências da dança contemporânea. Manifestações brasileiras de danças populares.
Tendências da dança no Brasil. Tendências da dança no Mato Grosso. Música : Os elementos fundamentais da música (ritmo, melodia, harmonia). A música como processo
formador da criança. Parâmetros do Som: (Altura, Intensidade, Timbre, Duração)
História da música universal. História da música Nacional (a era do rádio, anos 60, a
MPB e o Tropicalismo, as novas tendências)A música Sul-matogrossense (os compositores e intérpretes, os grupos de maior destaque).As manifestações folclóricas.
Influências de outros povos (as festas populares). Voz (a fisiologia da voz, a saúde
vocal do profissional) Técnica vocal (respiração, emissão, postura e dicção).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA FUNÇÃO DE PEDAGOGO
O Estado Brasileiro e as diretrizes que orientam suas reformas. As reformas educacionais brasileiras: contextualização histórica. As reformas em curso nos sistemas
públicos da educação brasileira. Relações entre escola e sociedade. Pressupostos filosófico- políticos para a prática pedagógica. Planejamento escolar: dimensão técnicopolítica. Projeto político- pedagógico da escola, pressupostos e construção. Processo
de ensino, estrutura, pressupostos, componentes e dinâmicas
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA A FUNÇÃO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA Fundamentos e aperfeiçoamentos esportivos de: Futebol. Basquetebol.
Voleibol; Handebol. Atletismo. Anatomia. Psicomotricidade: (esquema corporal,
tônus da postura, dissociação de movimentos, coordenações globais, motricidade fina,
organização espacial e temporal, ritmo, lateralidade, equilíbrio, relaxamento). A função educacional do jogo. Metodologias. Atividades adaptadas aos portadores de
necessidades especiais.
PARA AS FUNÇÕES QUE EXIGEM O NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia. Significação das palavras:
Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Acentuação gráfica. Crase.
Pontuação. Formação das palavras. Classes gramaticais, seu emprego, classificação e
flexão. Uso dos tempos e modos verbais. Vozes dos verbos. Frase, oração e período.
Construção dos períodos (classificação de períodos e orações). Termos da oração:
essenciais, integrantes e acessórios. Transitividade. Concordância nominal e verbal.
Regência nominal e verbal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Problemas gerais da língua culta.
MATEMÁTICA
Conjuntos naturais, racionais, reais e operação. Operações: adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Regra de 3 simples e composta,
razão, proporção, porcentagem e juros simples e composta, desconto simples e composto. Funções 1º e 2º grau. Sistema monetário nacional. Sistema métrico decimal.
Áreas de volumes. Progressão aritmética e geométrica.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA AS FUNÇÕES DE TECNICO DE
GEOPROCESSAMENTO E ASSISTENTE DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Noções de Informática (Windows/98, Word/97 e Excel/97.)
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA A FUNÇÃO TÉCNICO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO Acidente do Trabalho (Estatística, Investigação ,
Análise , Taxa de Freqüência e Taxa de Gravidade). Equipamento de Proteção
Individual e Coletivo – EPIs/ EPC – (seleção, avaliação). Máquinas e Equipamentos.
Atividades e Operações Insalubres/ Atividades e Operações Perigosos (reconhecer os
riscos , avaliar os riscos e propor medidas de controle e neutralização). Proteção contra
incêndio (indicação , solicitação e inspeção dos extintores de incêndio). Condições
sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Sinalização de Segurança.
Comunicação de Acidente do Trabalho (registro).
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA A FUNÇÃO DE FISCAL DE
POSTURAS MUNICIPAIS (LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNÇÃO)
Lei nº 1067 de 28 de dezembro de 1979 e atualizações (Código de Posturas do
Município de Dourados). Lei Municipal nº 2286 de 14 de setembro de 1999. Lei
Municipal nº 2414 de 24 de maio de 2001. Lei Municipal nº 2016 de 24 de outubro de
1995. Decreto Municipal nº 001 de 06 de janeiro de 1986. Decreto Municipal nº 029 de
12 de fevereiro de 1998. Decreto Municipal nº 125 de 26 de abril de 1999 e LOM – Lei
Orgânica do Município.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA A FUNÇÃO DE AGENTE FISCAL
DE OBRAS (LEGISLAÇÃO ESPECIFICA DA FUNÇÃO)
Lei nº 1391 de 11 de setembro de 1986 - Código de Obras do Município de
Dourados e LOM – Lei Orgânica do Município.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA A FUNÇÃO DE TECNICO DE
HIGIENE DENTAL – PSF
Educação em Saúde. Promoção de Saúde e Segurança no Trabalho. Prevenção da
cárie dentária e doença periodontal. Consolidação das Normas para Procedimentos
nos Conselhos de Odontologia (Resolução CFO 185 e CFO 209/97)
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA A FUNÇÃO DE TECNICO DE
LABORATÓRIO
Colheita de Sangue - Introdução e Metodologia de colheita de sangue.Composição e distribuição dos líquidos orgânicos. Colheita convencional e colheita com vacutainer. Colheita de sangue arterial para gasometrias e hemoculturas. Bioquímica Princípios, finalidade, armazenamento, cuidados e precauções com o uso dos reagen-
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tes. Realizações de dosagens bioquímicas (procedimentos). Hematologia - Introdução
à hematologia. Hemograma (eritrograma e leucograma). Velocidade de
Hemossedimentação (VHS). Coagulograma. Imunologia - Definição de Imunologia.
Conceitos teóricos de Antígeno, Anticorpo, Resposta Imune, Complemento;
Imunoglobulinas; Aglutinação; Sistema ABO; Sistema Rh; Tipagem sangüínea;
Obtenção de soros e plasmas; Unidades de volume; Diluições; Teste de Coombs indireto; PCR; Fator reumatóide – Látex; Waaler Rose; ASLO; VDRL; imunofluorerscência; Imunodifusão radial; Enzimaimunoensaio; ELISA. Microbiologia - Introdução a
microbiologia. Preparos de meio de cultura. Técnicas de semeadura em bacteriologia e
micologia. Principais técnicas de coloração em microbiologia. Parasitologia - Preparo
de laminas para esfregaços. Técnicas mais utilizadas na rotina para o diagnostico de
enteroparasitoses. Técnicas específicas de diagnósticos ( fita gomada, método de
Bertman, método de Kato, utilização de hemocultura, técnicas para diagnostico de leischmaniose viceral). Urianálise - Técnicas de colheita de urina. Cuidados e procedimentos na utilização de tiras reativas na urinálise. Teste confirmatórios em urinálise
(proteína, glicose, bilirrubina).
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA A FUNÇÃO DE TECNICO DE
RADIOLOGIA Considerações sobre exposição e quadros de conversão. tórax e caixa
torácica (tórax, tórax pediátrico, esterno, articulações esternoclaviculares e costelas).
Membro Superior (dedos, polegar, mão, punho, antebraço, cotovelo, úmero e membros superiores pediátrica). Cintura Escapular (ombro, clavícula, escápula e articulações acromioclavículares). Membro Inferior (dedos, pés, calcâneo, tornozelo, perna,
joelho, paleta, fêmur e membro inferior pediátrico). Fêmur Proximal e Pelve (quadris,
pelve, articulações Sacroilíacas e Quadris e pelve pediátricos) . Coluna Vertebral (coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, sacro e cóccix). Crânio (crânio, ossos da
face, forames ópticos, arcos zigomáticos, ossos do nariz, mandíbula, ATMs, seios mastóides e crânio pediátrico). Abdome e Procedimentos Contrastados Comuns (esofagografia. seriografia GL Alta, intestino delgado, Enema Baritado, vesícula Biliar, UIV e
cistografia). Mamografia. Procedimentos Portáteis e Cirúrgicos (procedimentos no
tórax, abdome, pelve e quadris e procedimentos com o braço C). Outros
Procedimentos de Estudo por Imagem (estudo ósseo, rotina para STNA, rotina para traumatismo, rotina para Shunt, idade óssea, estudo dos ossos longos e medidas dos ossos
longos). Radiografia Digital (RD) e Fluoroscopia Digital (FD).
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA A FUNÇÃO DE TECNICO DE
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
Nomenclaturas e manutenção de equipamentos odontológicos. ( Cadeira
Odontológica; Turbina de Alta Rotação; Seringa Tríplice; Raio X Odontológico,
Compressor Odontológico; Pedal Comando à Ar; Amalgamador; Equipo
Odontológico).
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA A FUNÇÃO DE TECNICO DE
PROTÉSE DENTÁRIA
Noções de Estética Facial. Desenho dos dentes : forma dos dentes, dimensões, função e classificação (superior e inferior, anterior e posterior). Morfologia e anatomia
dentária. Nomenclatura odontológica específica. Articulação têmporo- mandicular.
Movimentos e dimensões intermaxilares: oclusão, plano de Camper, curva de Spee,
dimensão vertical, guias anteriores e lateralidade, deglutinação e fonação. Técnicas de
escultura dos dentes: anteriores e superiores de ambos maxilares. Técnica de encerramento das superfícies oclusas. Conceitos de acidentes de trabalho. Normas de segurança e sua importância . Primeiros Socorros: ferimentos, queimaduras, choques elétricos e intoxicação. Princípios e normas de higiene pessoal, alimentar e ambiental.
Uso dos EPI . Principais causas decorrentes do exercícios profissional. Posturas físicas
adequadas ao tipo de atividade. Prótese Fixa ( introdução a prótese fixa, classificação e
indicações, confecção: provisória, definição : metálica, rezina, mista, cerâmica).
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA A FUNÇÃO DE ASSISTENTE
TÉCNICO OPERACIONAL Resolução de problemas sobre: Operações( números
naturais, fracionários, decimais, inteiros, racionais, irracionais, reais).
Proporcionalidade ( razão e proporção, escala, regra de três- simples e composta, direta e inversa). Geometria e Medidas ( sistema de medidas : comprimento, área, volume,
capacidade, massa, tempo, conversão de unidades).
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE

ENFERMAGEM
Saúde e Doença (conceito, condições de saúde) . Conforto, segurança e Higiene
do paciente. Verificação de sinais vitais (temperatura, pulso, respiração e pressão arterial) . Anotações no Prontuário. Administração de medicamentos (preparo e vias de
administração) . Ações de Enfermagem em tratamentos especiais (curativos e aplicações). Coleta de material para realização de exames. A promoção da saúde como base
das ações de enfermagem em saúde coletiva. Vigilância Epidemiológica. Vigilância
das doenças transmissíveis.Prevenção e controle da Hanseníase e Tuberculose.
Imunização. Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Doenças crônicas degenerativas (hipertensão e diabetes melitos) Saúde da mulher. Saúde da criança. Saúde do
Adolescente. Saúde do Idoso. Saúde Bucal. Sistema Único de Saúde –SUS. Ética profissional ( princípios básicos de ética e relações humanas. COFEN e COREN. Direitos
e deveres do Auxiliar de Enfermagem.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE
ENFERMAGEM - PSF
Saúde e Doença (conceito, condições de saúde) . Conforto, segurança e Higiene
do paciente. Verificação de sinais vitais (temperatura, pulso, respiração e pressão arterial) . Anotações no Prontuário. Administração de medicamentos (preparo e vias de
administração) . Ações de Enfermagem em tratamentos especiais (curativos e aplicações). Coleta de material para realização de exames. A promoção da saúde como base
das ações de enfermagem em saúde coletiva. Vigilância Epidemiológica. Vigilância
das doenças transmissíveis.Prevenção e controle da Hanseníase e Tuberculose.
Imunização. Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Doenças crônicas degenerativas (hipertensão e diabetes melitos) Saúde da mulher. Saúde da criança. Saúde do
Adolescente. Saúde do Idoso. Saúde Bucal. Sistema Único de Saúde –SUS. Ética profissional ( princípios básicos de ética e relações humanas. COFEN e COREN. Direitos
e deveres do Auxiliar de Enfermagem. Programa de Atenção Básica Ampliada ( PSF).
Visitas domiciliares.
PARA FUNÇÕES QUE EXIGEM O NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos. Divisão silábica. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e posição da sílaba tônica. Ortografia. Sinônimos,
antônimos, homônimos e parônimos. Uso de maiúsculas e minúsculas. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes gramaticais, sua classificação e emprego. Classificação e flexão do substantivo. Flexão do adjetivo e concordância com o substantivo.
Concordância do verbo com o sujeito. Conjugação dos verbos (tempos e modos).
Frase, oração e período.
MATEMÁTICA
Conjuntos naturais, inteiros, racionais e reais. Operações: adição, subtração,
potenciação e radiciação. Função e equação do 1º grau. Regra de 3 simples e composta,
razão, proporção, porcentagem e juros simples. Sistema monetário nacional. Sistema
Métrico decimal.
CULTURA INDIGENA Aspectos históricos dos habitantes indígenas do município de Dourados. História da criação da Reserva Indígena do município de Dourados.
Características culturais, sócio-econômicas e históricas das etnias que vivem na
Reserva Indígena do município de Dourados. Organização das Relações de Poder da
Reserva Indígena do município de Dourados. Problemas sociais, políticos e econômicos enfrentados pela população indígena de Dourados.
PARA FUNÇÕES QUE EXIGEM O NIVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
LINGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia. Sinônimos e antônimos.
Maiúsculas e minúsculas. Pontuação. Substantivos (plural/singular e masculino e feminino). Verbos regulares (Presente, Pretérito Perfeito e Futuro do Presente do
Indicativo).
NOÇÕES BÁSICAS DE HIGIENE
Higiene do corpo humano. Higiene com os alimentos. Higiene com o ambiente de
trabalho. Higiene com o ambiente onde vive.

Decretos
DECRETO Nº 1935, DE 02 DE JUNHO DE 2003
“Estabelece os Quadros de Pessoal da Fundação Instituto de
Planejamento e Meio Ambiente – IPLAN e da Fundação Cultural e de
Esportes – FUNCED”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso
do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 66 da Lei
Orgânica do Município e tendo em vista no § 2º do art. 26 da Lei
Complementar n° 56, de 23 de dezembro de 2002,
D E C R E T A:
Artigo 1º - Ficam aprovados os Quadros de Pessoal da Fundação
Instituto de Planejamento e Meio Ambiente – IPLAN e da Fundação Cultural
e de Esportes – FUNCED, que passam a ser integrados pelos cargos e funções discriminados, respectivamente, nos Anexos I e II.
Parágrafo Único - Os cargos discriminados nos Anexos I e II são extraí-

dos dos cargos constantes do Anexo II da Lei Complementar n° 56, de 23 de
dezembro de 2002.
Artigo 2º - Os cargos e funções constantes dos Anexos I e II somente
poderão ser ocupados por candidatos selecionados mediante concurso público de provas e títulos conduzido pela Superintendência de Recursos
Humanos da Secretaria Municipal de Administração
§ 1º - Os candidatos classificados para as vagas oferecidas no concurso
público da Fundação Instituto de Planejamento e Meio Ambiente serão admitidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e da
Fundação Cultural e de Esportes – FUNCED pelo regime do Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais.
§ 2º - Os candidatos admitidos ficarão sob contrato de experiência nos primeiros noventa dias da admissão, sendo transformado em contrato por prazo
indeterminado, após avaliação de desempenho realizada após sessenta dias
de exercício.
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§ 3º - A única avaliação referida no § 2º será processada utilizando o
mesmo formulário e regras aplicáveis aos servidores estatutários em estágio
probatório.
Art. 3º - Integram os Quadros de Pessoal do IPLAN e da FUNCED os cargos de provimento em comissão criados, respectivamente, pela Lei
Complementar n° 42, de 5 de novembro de 2001, Lei Complementar nº 43 de
10 de fevereiro de 2002 e no inciso III do art. 84 da Lei Complementar nº 56,
de 23 de dezembro de 2002.
Parágrafo Único - Os ocupantes dos cargos em comissão do IPLAN e da
FUNCED serão nomeados pelo regime do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais.
Artigo 3° - Este Decreto entra em vigor na data da publicação.
Artigo 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Dourados(MS), 02 de julho de 2003.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

DECRETO Nº 1932, 02 DE JULHO DE 2003
JOSE LAERTE CECILIO TETILA, Prefeito Municipal de Dourados,
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas legais atribuições e com fundamento no art. 29, I e Art. 66, XV ambos da Lei Orgânica Municipal,
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica a Câmara Municipal de Dourados CONVOCADA
EXTRAORDINARIAMENTE para deliberação das seguintes proposições.
I - PROJETO DE LEI Nº 010, DE 20 DE JUNHO DE 2003 - Dispõe
sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras
providências.
II - PROJETO DE LEI Nº 011, DE 20 DE JUNHO DE 2003 - Altera disposições da Lei nº 2.284, de 14 de setembro de 1999, que cria o Conselho
Municipal de Turismo.
III - PROJETO DE LEI Nº 012, DE 20 DE JUNHO DE 2003 – Dispõe
sobre a nomenclatura de próprios, vias e logradouros públicos e dá outras
providências.
IV - PROJETO DE LEI Nº 013, DE 20 DE JUNHO DE 2003 – Dispõe
sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública e dá outras
providências.

Reestruturação Administrativa do Município de Dourados.
VII - PROJETO DE LEI Nº 016, DE 02 DE JULHO DE 2003 “Autoriza o Poder Executivo a contratar Financiamento com a Caixa
Econômica Federal e dá Outras Providências”
VIII - PROJETO DE LEI Nº017, DE 02 DE JULHO DE 2003-“Define
obrigação de pequeno valor para os fins que especifica, no âmbito do Poder
Executivo Municipal”
VII - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005, DE 23 DE
JUNHO DE 2003 – Dispõe sobre as áreas de atuação das fundações instituídas pelo Poder Executivo do Município de Dourados e dá outras providências.
VIII - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 006, DE 26 DE
JUNHO DE 2003 – Altera disposições da Lei Complementar nº 056, de 23
de dezembro de 2002, que aprovou o Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração da Prefeitura Municipal de Dourados e dá outras providências.
Artigo 2º - A data da realização da Sessão fica a critério do Presidente do
Legislativo Municipal, desde que as deliberações dos projetos sejam concluídas até 11 de julho de 2003.
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Dourados MS, 02 de julho de 2003.

V - PROJETO DE LEI Nº 014, DE 23 DE JUNHO DE 2003 – Autoriza
a instituição da Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar
de Dourados e dá outras providências.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

VI - PROJETO DE LEI Nº 015, DE 1º DE JUlHO DE 2003 – Altera disposições da Lei nº 2.384, de 28 de setembro de 2000, que dispõe sobre a

WILSON VALENTIN BIASOTTO
Secretário Municipal de Governo
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1201.10.303.0402.047-339032

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1924
DE 27 DE JUNHO DE 2003
Abre Crédito Adicional Suplementar
Orçamento programa de 2003.

- Anulação de Dotação no

PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições
que lhe Confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização na Lei Municipal nº 2531 de Dezembro de 2002.
DECRETA:

200.000,00

Art.2º- Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior
serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s)
dotação(ões) orçamentária(s):
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚB
1201 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1201.10.301.0362.042-319011

500.000,00

Art 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 1º- Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional
Suplementar, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
1200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚB
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1201.10.301.0352.041-339030

300.000,00

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 27 de Junho de 2.003
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal

Lei
LEI COMPLEMENTAR N.º066, DE 02 DE JULHO DE 2003
“Altera disposições do Anexo Único da Lei Complementar nº
061, de 27 de dezembro de 2002, que instituiu a Contribuição para
Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado do Mato
Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Artigo 1º - O Anexo único previsto no Art. 6º da Lei
Complementar nº 061, de 27 de dezembro, que institui a Contribuição
para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP, passa a
viger da seguinte forma:

Artigo 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar
a cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação
Pública- COSIP, sobre os terrenos não edificados, conforme regulamento, a partir de 1º de janeiro de 2004, mediante aprovação da
Câmara Municipal.
Artigo 3º - A Prefeitura Municipal de Dourados, disponibilizará e
divulgará um ou mais número de telefone para registrar as reclamações dos contribuintes, relativas às lâmpadas apagadas/queimadas no
sistema de iluminação pública no Município de Dourados.
Artigo 4º - No momento do Registro de Reclamação do Cidadão,
junto a Central de Atendimento, deverá ser fornecido ao mesmo, uma
senha que servirá de protocolo para confirmação da data da reclamação.
Artigo 5º - A Prefeitura Municipal deverá solucionar o problema
relativo nos prazos abaixo relacionados:
I - quando se tratar de luminária existente e que não esteja funcionando, prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
II - quando se tratar de inexistência de luminária, desde que haja
rede de energia elétrica de baixa tensão (127/220V), prazo máximo
de 60 (sessenta) dias úteis.
Parágrafo único: VETADO
Artigo 6º - Esta Lei Complementar entrará em vigor a partir da
data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Dourados(MS), em 02 de julho de 2003.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

Outros Atos
Convocação
CONVOCAÇÃO A ENTIDADE
REPRESENTATIVA DOS MUTUÁRIOS
A Casa dos Conselhos convoca os representantes da Entidade
Representativa dos Mutuários a se fazer presente até o dia 05 de julho
do corrente ano para indicar um membro titular e um suplente, tendo
como finalidade, compor o Conselho Municipal de Habitação de

Dourados, conforme inciso VI, Art. 8º do Capítulo III da Lei nº 2.567
de 29 de maio de 2003, aprovada pela Câmara Municipal.
Os representantes devem apresentar documentos que comprovem vínculo com sua entidade.
Endereço: Rua Joaquim Teixeira Alves, 1.568 (fundos) - em frente a Caixa Econômica Federal.

