ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
DEDIAMANTINO
CNPJ 03.648.540/0001-74

RESOLUÇÃO 001/2018
A comissão organizadora do concurso público edital 001/2018, nomeada pela Portaria nº
97/2018, no uso de suas atribuições legais, pelos:
CONSIDERANDO – o Oficio CRT- 12º região - MS/MT nº 728/2018, de 24 de outubro de
2018 (Conselho regional de Técnico em Radiologia 12ª Região).
CONSIDERANDO – Lei Federal 7.394/1985 e Decreto Regulamentar nº 92.790/1986.
CONSIDERANDO – Erros formais no texto do edital 001/2018, e erros em data, sem alterar o
contexto do edital.
R E S O L VE:
1º - Publicar edital parcial de RETIFICAÇÃO, para regularizar itens específicos, sem alteração
na essência do edital.
No item 2. CARGOS, CARGA HORÁRIA, VAGAS E VENCIMENTO
Onde se lê
024

Ensino Técnico em Radiologia + Registro 40 h
no Conselho de Categoria

R$ 1.793,92

Ensino Técnico em Radiologia + Registro 24 h
no Conselho de Categoria

R$ 1.793,92 +
ADICIONAL

01+
CR

Graduação em Serviço Social + Registro no 40 h
Conselho de Categoria

R$ 4.717,30

01+
CR

Graduação em Serviço Social + Registro no 40 h
Conselho de Categoria

R$ 4.717,30

Técnico
em 01+
Radiologia
CR
LEIA-SE

024

Técnico
em 01+
Radiologia
CR
Onde se lê

026

Assistência
Social
LEIA-SE

026

Assistente
Social
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
DEDIAMANTINO
ANEXO IV

CNPJ 03.648.540/0001-74

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL
Onde se lê:
CONHECIMENTOS GERAIS: Fundamentos históricos e geográficos do município de Diamantino,
do Estado de Mato Grosso, do Brasil e do mundo. Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de diversas
áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, problemas ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a
hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. Aspectos culturais, artísticos, históricos e geográficos
do Brasil, de Mato Grosso e do Município de Diamantino.
LEIA-SE
CONHECIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA- Conceitos Gerais: O mundo hoje e os desastres,
terminologia, ameaças e seu impacto sobre a saúde; Organização do Setor Saúde e suas Políticas:
Estruturas nacionais e políticas, funções do setor saúde, gestão de risco no setor saúde, fortalecimento
da capacidade de resposta, mobilização em desastres, avaliação e monitoramento da redução de risco,
responsabilidades gerais do setor saúde; Mitigação de riscos de desastres no setor saúde: análise de
riscos de desastres em saúde, impacto socioeconômico dos desastres no setor saúde, estratégias para a
redução de risco de desastres em saúde, hospitais seguros frente aos desastres, proteção da
infraestrutura de saúde; Preparativos para desastres no setor saúde: Componentes essenciais,
elaboração de planos de preparação, fortalecimento das áreas técnicas, o comitê de emergências e a
sala de situação, equipes de respostas em saúde, atenção à população com necessidades especiais,
atenção a emergências químicas e radiológicas, programas de capacitação; reabilitação e reconstrução;
Alianças e Assistência Internacional: criação de parcerias e alianças fortes, tendências humanitárias
mundiais, assistência humanitária internacional.
ANEXO V
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2018
Onde se lê
21.12.18

Publicação da lista de Homologação dos Candidatos inscritos, com relação de ensalamento, local e horário das provas

LEIA-SE
21.11.18

Publicação da lista de Homologação dos Candidatos inscritos, com relação de ensalamento, local e horário das provas

Diamantino-MT, 26 de outubro de 2018.
UZIAS MAXIMO DOS SANTOS
Presidente
No original assinado
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