ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DEDIAMANTINO
CNPJ 03.648.540/0001-74
RESOLUÇÃO Nº 006/2018
EDITAL CONCURSO PUBLICO 001/2018

A comissão organizadora do concurso público edital 001/2018, nomeada pela Portaria nº
97/2018, e alterada pelas Portarias nº 211/2018, e 216/2018, no uso de suas atribuições legais.
Respeitosamente em cumprimento as recomendações promovidas Pelo Ministério Pública do Estado
de Mato Grosso, pela 2ª Promotoria de Justiça Civil de Diamantino, em harmonia com a Audiência
Pública, realizada no dia 18 de dezembro de 2018, RESOLVE:
1. Para o cargo de MÉDICO, a comissão acata parcialmente a recomendação do MP,
justificando que o cargo é de carreira especifica, sabendo que a medicina é uma área de
amplo conhecimento e adoção de técnicas, com objetivo determinante de prevenção e
cura de doenças, preservando a vida humana e promovendo diagnóstico, tratamento,
orientação e assistência para melhor qualidade de vida. E em coerência com os demais
cargos de carreiras especificas no mesmo concurso público, adota-se a nota de corte de
60% (sessenta por cento), promovendo assim a alteração na lista de classificação,
mediante publicação de nova lista no site da banca organizadora e da prefeitura municipal
de Diamantino.
2. Quando aos candidatos para o curso técnico em contabilidade, publicado resolução nº
003/2018, conforme oficio do CRC/MT, passando a exigir o registro no Conselho da
Categoria.
3. Alterar o gabarito oficial, contendo as seguintes anulações:
• Questões 22, 26 e 28 da prova de Agente Administrativo;
• Questão 01 de Técnico de Segurança do Trabalho
4. Requerer a empresa Métodos e Soluções Ltda., quanto a prova objetiva para o cargo de
EDUCADOR FISICO, seja reaplicada nos termos do edital e exigência dos temas
pertinente ao previsto para o mesmo. Ou seja:
MATÉRIA
Nº DE QUESTÕES
PESO

•

Língua Portuguesa

10

1

Conhecimentos
Específicos
Conhecimentos Gerais

50

1

40

1

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
LÍNGUA PORTUGUESA - Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto
(literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização
interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de
tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido
das classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes
e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e
subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos;
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual.
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Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de
crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição,
deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta.
•

•

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS- Teorias da aprendizagem; Avaliação; Planejamento
docente: dinâmica e processos; Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades;
Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira; O Sistema nacional de Ensino
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional); PNE Lei 13.005/2014; Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990; Diretrizes curriculares nacionais da educação básica e Base
Nacional Comum Curricular; História da Educação Física no Brasil; Metodologia para ensino
da educação física; Cultura corporal; Emprego da terminologia aplicada a Educação física;
Fisiologia do exercício - abordagem neuromuscular; Estrutura e funções pulmonares; O
Sistema cardiovascular; Capacidade funcional do sistema cardiovascular; Músculo
esquelético (estrutura e função); Treinamento desportivo e atividades físicas.
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.
5. Assim sendo, para oportunizar e em respeito a todos os candidatos, altera-se o
cronograma, façamos saber:
6. NOVO CRONOGRAMA
Data
28/12/2018
29/12/2018 e
02/01/2019
04/01/2019
13/01/2019
14/01/2019

16/01/2019
20/01/2019
25/01/2019

Evento
Publicação do resultado da prova de títulos
Recurso quanto ao resultado da prova de títulos
Resultado dos recursos da prova de títulos.
Prova objetiva Somente cargo educador físico
Resultado oficial para os demais cargos e gabarito preliminar da prova de
educador físico, inicio de impugnação para a prova objetiva de cargo
educador físico
Prazo final de impugnação para a prova objetiva de cargo educador físico
Resultado oficial prova objetiva de cargo educador físico
Homologação do Concurso

Registra-se e Publica-se.

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

Av. Joaquim P. F. Mendes, 2287 – Centro – CEP 78.400-000 - Fone: (65) 3336-6400
Diamantino – MT
www.diamantino.mt.gov.br

