PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO JOÃO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2014
REALIZAÇÃO: INSTITUTO MAYTENUS

SELSO LUIZ LOZANO RODRIGUES, Prefeito Municipal de Antônio João, no uso de suas atribuições legais, nos
termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO o presente
Edital que RETIFICA o Edital nº 001/2014, especificamente no que segue:
1. No item 2. DOS CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTO, REQUISITOS E TIPO DE PROVA,
onde se lê:
Cargo
Assistente Social

Vagas
02

Carga Horária Vencimento
Semanal
julho/2014 R$
40h
2.276,13

Requisitos para o Provimento
Curso Superior em Serviço
Social com registro no Conselho

Tipo de
Prova
Objetiva +
Título

Leia-se:
Cargo
Assistente Social

Vagas
02

Carga Horária Vencimento
Semanal
julho/2014 R$
30h
2.276,13

Requisitos para o Provimento
Curso Superior em Serviço
Social com registro no Conselho

Tipo de
Prova
Objetiva +
Título

2. No item 3.4. DAS INSCRIÇÕES, onde se lê:
“As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no endereço www.maytenus.org.br, das 9
horas do dia 04 de agosto de 2014 até às 23h59min do dia 29 de agosto de 2014 (horário de Brasília).”
Leia-se:
“As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no endereço www.maytenus.org.br, das 9
horas do dia 07 de agosto de 2014 até às 23h59min do dia 03 de setembro de 2014 (horário de Brasília).”
3. No item 3.12. DAS INSCRIÇÕES, onde se lê:
“O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência bancária, casas lotéricas ou terminal de
autoatendimento até o dia 01 de setembro de 2014...”
Leia-se:
“O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência bancária, casas lotéricas ou terminal de
autoatendimento até o dia 04 de setembro de 2014...”
4. No item 4.1. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO, onde se lê:
“Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto nº 6.593/2008 poderão solicitar
isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial do Concurso Público, no prazo de 04 a 15 de agosto de
2014...”
Leia-se:
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“Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto nº 6.593/2008 poderão solicitar
isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial do Concurso Público, no prazo de 07 a 20 de agosto de
2014...”
5. No item 4.4. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO, onde se lê:
“A lista dos candidatos que tiveram suas isenções deferidas será divulgada no dia 21 de agosto de 2014...”
Leia-se:
“A lista dos candidatos que tiveram suas isenções deferidas será divulgada no dia 25 de agosto de 2014...”
6. No Anexo II, que dispõe do Conteúdo Programático das Provas, faz constar:
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO: Noções de administração pública: princípios fundamentais que regem a administração municipal.
Contabilidade pública: conceitos gerais, campo de aplicação, regimes contábeis, técnicas de registro e de lançamentos contábeis, plano
de contas, balanço orçamentário, financeiro e patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Orçamento público: conceitos
gerais, processo de planejamento, princípios, ciclo orçamentário, orçamento por programas. Receita Pública: conceito, classificação,
estágios, escrituração contábil, dívida ativa. Despesa Pública: conceito, classificação, licitação, estágios, restos a pagar e dívida pública.
Regime de Adiantamento: conceito, finalidades e controle dos adiantamentos. Patrimônio Público: conceito, bens, direitos e obrigações
das entidades públicas, variações patrimoniais, variações ativas e passivas. Créditos Adicionais: conceito, classificação, autorização e
abertura, vigência, indicação e especificação de recursos, licitações e contratos na administração pública (Lei 8.666/1993, com
alterações promovidas pelas Leis 8.883/1994 e 9.648/1998). Lei de responsabilidade fiscal.
AUXILIAR DE LABORATÓRIO: Identificação e uso de equipamentos: centrífugas, estufas, espectrofotômetro, microscópio, banho-maria,
autoclave e sistemas automatizados. Identificação e utilização de vidrarias. Limpeza e preparo de materiais de laboratório.
Esterilização. Biossegurança: Equipamentos de proteção individual e coletivo e suas utilizações. Descontaminação e descarte de
materiais. Coleta e manipulação de amostras biológicas para exames laboratoriais: Preparo do paciente, Coleta de sangue, Obtenção
de amostras: sangue total, soro, plasma urina fezes e líquidos biológicos, transporte, acondicionamento e conservação de amostras,
Anticoagulantes: tipos e função. Noções de exames hematológicos, bioquímicos, imunológicos, parasitológicos e microbiológicos.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO: Fertilidade do Solo. Nutrição Mineral de Plantas. Adubos e Adubações. Manejo e Conservação do Solo e da
Água. Processos bioquímicos e organismos do solo. Relação solo - planta - água – atmosfera. Olericultura. Fruticultura Tropical. Culturas
Anuais. Culturas Perenes. Sistemas Integrados de Cultivo. Fitopatologia Geral: Controle de doenças. Entomologia Geral: Controle de
pragas. Controle de plantas daninhas. Recomendação e Aplicação de defensivos agrícolas. Forragicultura e Pastagens. Experimentação
Agrícola. Agrometeorologia e Climatologia. Resíduos Sólidos Agropecuários e seus tratamentos. Ecologia e Agroecologia. Fisiologia
Vegetal. Biotecnologia Agrícola. Sistemas de propagação de plantas. Extensão Rural. Irrigação e Drenagem. Fitossanidade: fitopatologia,
entomologia, ciência das plantas daninhas, pragas quarentenárias a1 e a2 e pragas não quarentenárias regulamentadas, manejo
integrado de pragas quarentenárias, uso correto e seguro de agrotóxicos e afins, quarentena vegetal (tratamentos quarentenários,
zonas de baixa prevalência de pragas, zonas livres de pragas, sistemas de minimização de riscos (sistema aproach), certificação
fitossanitária, certificação fitossanitária de origem). Organismos geneticamente modificados. Agricultura orgânica. Armazenamento e
transporte de produtos de origem vegetal, seus produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico. Metodologia de amostragem e
de análise de produtos de origem vegetal, seus produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico. Legislação federal sobre defesa
sanitária vegetal. Legislação federal sobre padronização e classificação de produtos de origem vegetal, seus produtos, subprodutos e
resíduos de valor econômico. Legislação federal sobre inspeção de produtos de origem vegetal. Legislação federal sobre fiscalização de
insumos agrícolas. Procedimentos de fiscalização/inspeção para importação e exportação vegetal.
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS: Normas gerais de circulação, conduta, legislação e
sinalização de trânsito. Direção defensiva. Primeiros Socorros. Noções de mecânica básica de autos. Condução de veículos da espécie e
manobras. Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando. Manutenção do veículo. Direção e operação veicular de
máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas.

7. Fica ainda alterado o ANEXO V, que passa a constar conforme abaixo, com as alterações em destaque.
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
Evento

Data Prevista (2014)*

Publicação do Edital

01 de agosto

Período das Inscrições

07 de agosto a 03 de setembro

Período para pedido de isenção do valor da inscrição

07 a 20 de agosto

Resposta aos pedidos de isenção

25 de agosto

Recursos – pedidos de isenção

25 a 27 de agosto

Resposta aos recursos – pedidos de isenção

01 de setembro

Último dia para pagamento do boleto

04 de setembro

Homologação das inscrições

15 de setembro

Recursos - inscrições não homologadas

15 a 17 de setembro

Divulgação do local e horário da Prova Objetiva

23 de setembro

Prova Objetiva e entrega de Títulos

28 de setembro

Divulgação do gabarito preliminar

29 de setembro

Recursos - resultado da Prova Objetiva

29 de setembro a 01 de outubro

Resposta aos recursos e gabarito definitivo

10 de outubro

Divulgação do local e horário da Prova Prática

14 de outubro

Prova Prática

19 de outubro

Resultado da Prova Prática

21 de outubro

Resultado da Prova de Títulos

21 de outubro

Recursos - resultado das Provas Prática e de Títulos

21 a 23 de outubro

Resposta aos recursos das Provas Prática e de Títulos

28 de outubro

Resultado Final

31 de outubro

Homologação do Resultado

Até 04 de novembro

* As datas previstas poderão ser alteradas por necessidade da administração.

Prefeitura Municipal de Antônio João, 04 de agosto de 2014.
SELSO LUIZ LOZANO RODRIGUES,
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

