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MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ
“Terra do Pé de Soja Solteiro”

Gabinete do Prefeito

EDITAL n. 03/2015
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TITULOS

O Presidente da Comissão Organizadora, instituída pela Portaria nº 186/2015 torna público, para
conhecimento dos interessados, o aumento de cargos oferecidos, constantes do Anexo I deste edital,
bem como dos Conteúdos Programáticos, descritos no Anexo II também deste edital.

Laguna Carapã/MS, 08 de dezembro de 2015.

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Presidente da Comissão de Concurso Público
PORTARIA Nº 186/2015

EDITAL 03/2015
ANEXO I
QUADRO PERMANENTE
Código, cargo, carga horária, atribuição, requisitos, quantidade de vagas e salário

Cód.

126

Cargo

Analista de
Planejamento e
Controle

Requisitos

Nível Superior

Atribuições

Análise de contas, balancetes e balanço contábil;
instrução de processos de prestação e tomada de
contas; lançamento contábil; operação do
sistema contábil; elaboração e analise de
pareceres, informações, relatórios, estudos e
outros documentos de natureza contábil;
conformidade contábil; pesquisa e seleção da
legislação para fundamentar análise; conferência
e instrução de processos relativos à área de
atuação; assistência técnica em questões que
envolvam matéria de natureza administrativa e
contábil, analisando, emitindo informações e
pareceres; redação de documentos diversos;
trabalhos que exijam conhecimentos básicos de
informática, inclusive digitação; supervisionar
e/ou executar programas de auditoria interna de
gestão, de sistemas de informação, de
procedimentos
e
controle
internos,
recomendando medidas de correção, otimização

Carga
Horária
Semanal
40

Salário Base
R$

Quantidade

3.528,70

01

e aprimoramento dos trabalhos; atendimento ao
público interno e externo; conferência de
documentos
diversos;
organização
de
documentos, utilizando técnicas e procedimentos
apropriados; executar outras tarefas correlatas.
127

Professor de Educação
Física

Licenciatura em
Educação Física com
habilitação especifica

Participar da elaboração da Proposta Pedagógica
e do Regimento da Unidade Escolar; elaborar e
cumprir planos de trabalho, segundo a proposta
pedagógica da Unidade Escolar; zelar pela
aprendizagem do aluno; ministrar as aulas
conforme Matriz Curricular e cumprir o
calendário da Unidade Escolar; estabelecer
estratégias de recuperação de habilidades e
competências para os alunos de menor
rendimento; participar integralmente dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; comunicar em
tempo hábil ao Diretor da Unidade Escolar as
eventuais faltas; participar do Conselho de
Classe; proceder à avaliação do rendimento do
aluno, de acordo com os objetivos propostos, de
forma processual e contínua; manter permanente
contato com os pais ou responsáveis,
informando-os e orientando-os sobre o
desenvolvimento dos alunos e obtendo dados de
interesse para o processo educativo; participar e
comparecer pontualmente a todas as atividades
realizadas pela Unidade Escolar ou Secretaria de

20

1.248,96

01

Educação, como jogos escolares, atividades
culturais, cívicas entre outras previstas no
Calendário Escolar; conhecer e respeitar as leis,
os estatutos, os regulamentos, os regimentos e
demais normas vigentes; utilizar metodologia de
ensino adequada e compatível com os objetivos
da Secretaria Municipal de Educação; escriturar
diário de classe, observando as normas
pertinentes; acatar as orientações dos superiores
e tratar com respeito e urbanidade os colegas e
os usuários dos serviços educacionais; participar
das Formações Continuadas oferecidas pela
Secretaria Municipal de Educação; desempenhar
outras atividades correlatas ou afins que lhe
forem delegadas.
209

Supervisor de Licitações
e Contratos

Nível Médio Completo

Dar suporte administrativo a todas as atividades
desenvolvidas no âmbito da administração
municipal, em especial quanto à disponibilização
de serviços, materiais e equipamento de
trabalho;
Receber,
conferir
e
solicitar
informações necessárias à instrução de processos
licitatórios relacionados às compras de materiais,
equipamentos, contratação de serviços e obras;
Registrar e acompanhar as informações das
licitações, visando ao cumprimento da prestação
de contas junto ao TCE-MS, por intermédio do
SICON, Controlar, através de registros específicos,
todas as etapas pertinentes às atribuições do

40

2.293,65

01

Órgão; Elaborar os contratos e atas de registros
de preços, com base no regulamento vigente;
Encaminhar os contratos e atas de registro de
preços para aprovação da Assessoria Jurídica;
Providenciar a celebração e assinatura dos
contratos; Publicar o extrato do contrato na
imprensa oficial; Encaminhar o contrato à
instância superior para acompanhamento; Emitir
ordem de serviços e efetuar distribuição de
cópias dos contratos e anexos; Definir, quandofor
o caso e em conjunto com o preposto da
empresa, as estratégias de execução, bem como
traçar as metas de controle e acompanhamento
do
contrato;
Monitorar
a
relação
empresa/empregado dos contratos, quanto ao
pagamento de salários e demais despesas
pertinentes à área trabalhista, quando o
Município responder subsidiariamente; Contatar
as unidades usuárias dos contratos, visando ao
cumprimento pelas partes de todas as cláusulas
do contrato; Avaliar as vantagens e desvantagens
das prorrogações contratuais; Controlar os prazos
de vigências e execução dos contratos,
notificando todas as unidades sobre a instrução
de novo processo licitatório, quando houver, com
antecedência de 04 meses do seu termo final;
Propor alterações nos contratos, para melhor
adequação às finalidades de interesse publico,
respeitados os direitos do contratado; Instruir

todos os processos de sanções, advindos do
descumprimento de clausulas contratuais;
Notificar os contratados dos processos de
sanções, garantindo o devido processo legal;
Aplicar sanções motivadas pela inexecução total
ou parcial do ajuste, ou pelo atraso injustificado,
bem como rescindi-los, quando for o caso;
Solicitar a inscrição, na divida ativa do Município,
das multas não recolhidas pelas empresas
inadimplentes; Controlar, através de registros
específicos, todas as etapas pertinentes às
atividades executadas; Alimentar o sistema
SICON com todas as informações pertinentes à
contratos; Lavar os aditamentos contratuais,
encaminhando-os
para
aprovação
da
procuradoria, assinatura e publicação do seu
extrato; Verificar a regularidade fiscal dos
contratados, e no caso de não comprovada,
notifica-lo e reter seu pagamento até efetiva
regularização; Elaborar as minutas de contrato,
com base b]no termo de Referência ou processo
administrativo, sugerindo modificações, inclusões
ou exclusões de informações; Analisar os pedidos
de reequilíbrio econômico-financeiro, reajustes
de preços ou repactuações; Avaliar os preços
praticados no mercado, visando a repactuação de
preços, sempre que houver a possibilidade da
prorrogação contratual; Comunicar, em tempo
hábil, seus superiores quando as decisões e

providências ultrapassarem sua competência,
para a adoção das medidas convenientes;
Receber definitivamente o objeto contratado,
exceto no caso de obras; encaminhar Nota
Fiscal/Fatura/Recibo ao setor competente para
pagamento, após a conferência dos valores e a
constatação da adequação do objeto contratado
às especificações constantes do processo que deu
origem à nota de empenho; e efetuar outras
atividades afins, no âmbito de sua competência.
407

Vigilante

Nível Fundamental
Incompleto – 5° ano

Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis da
Municipalidade; Relatar os fatos ocorridos,
durante o período de vigilância, à chefia
imediata; Controlar e orientar a entrada e saída
de pessoas, veículos e materiais, exigindo a
necessária identificação de credenciais visadas
pelo órgão competente; Vistoriar rotineiramente
a parte externa dos prédios municipais e o
fechamento
das
dependências
internas,
responsabilizando-se pelo cumprimento das
normas de segurança estabelecidas; Realizar
vistorias e rondas sistemáticas em todas as
dependências dos prédios municipais, prevenindo
situações que coloquem em risco a integridade
do prédio, dos equipamentos e a segurança dos
servidores e usuários; Executar outras tarefas
correlatas.

40

788,00

01

EDITAL 03/2015
ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR – ANALISTA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
20 Questões de Português com o seguinte conteúdo:
Compreensão Textual. Compreensão de diferentes gêneros textuais. Formas e gêneros literários.
Língua, linguagem e comunicação - variedades linguísticas. Linguagem culta e coloquial. Níveis de
linguagem. Elementos básicos da comunicação e funções da linguagem. Figuras de linguagem e vícios
de linguagem. Fonema e sílaba; Escrita e ortografia; Ortofonia e acentuação. Correspondência Oficial:
pronomes e expressões de tratamento, ofício, carta, bilhete, e-mail, abreviaturas, siglas, símbolos.
Problemas gerais da língua culta: por que/porque/por quê/porquê; onde/aonde; mas/mais;
mau/mal; que/quê; a/há; demais/de mais; a par/ao par; acerca de/há cerca de; afim/a fim; senão/se
não; na medida em que/à medida que. Som e significado. Estrutura das palavras. Processos de
formação de palavras. MORFOLOGIA: Classificação e flexão das palavras. Substantivo. Adjetivo.
Artigo. Numeral. Pronome. Verbo – noções gerais. Verbo – formação e emprego dos tempos verbais.
Verbo – modelos de conjugação. Advérbio e palavras denotativas. Preposição e crase. Conjunção.
Interjeição e emprego de certas palavras e expressões. SINTAXE: Frase, oração e período. Termos
essenciais da oração – sujeito e predicado. Termos integrantes da oração – complemento verbal e
nominal. Termos acessórios e termo independente – adjunto adnominal, Aposto, Adjunto Adverbial,
Vocativo. Período. Pontuação. As palavras que e se (funções, emprego; classes morfológicas e
funções sintáticas). Sintaxe de concordância – concordância nominal e verbal. Sintaxe de regência
nominal e verbal. Sintaxe de colocação pronominal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos.
Significação das palavras: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos e homógrafos, denotação
e conotação.
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
15 Questões de Português com o seguinte conteúdo
Compreensão Textual. Compreensão de diferentes gêneros textuais. Formas e gêneros literários.
Língua, linguagem e comunicação - variedades linguísticas. Linguagem culta e coloquial. Níveis de
linguagem. Elementos básicos da comunicação e funções da linguagem. Figuras de linguagem e vícios
de linguagem. Fonema e sílaba; Escrita e ortografia; Ortofonia e acentuação. Correspondência Oficial:
pronomes e expressões de tratamento, ofício, carta, bilhete, e-mail, abreviaturas, siglas, símbolos.
Problemas gerais da língua culta: por que/porque/por quê/porquê; onde/aonde; mas/mais;
mau/mal; que/quê; a/há; demais/de mais; a par/ao par; acerca de/há cerca de; afim/a fim; senão/se
não; na medida em que/à medida que. Som e significado. Estrutura das palavras. Processos de
formação de palavras. MORFOLOGIA: Classificação e flexão das palavras. Substantivo. Adjetivo.
Artigo. Numeral. Pronome. Verbo – noções gerais. Verbo – formação e emprego dos tempos verbais.
Verbo – modelos de conjugação. Advérbio e palavras denotativas. Preposição e crase. Conjunção.
Interjeição e emprego de certas palavras e expressões. SINTAXE: Frase, oração e período. Termos
essenciais da oração – sujeito e predicado. Termos integrantes da oração – complemento verbal e
nominal. Termos acessórios e termo independente – adjunto adnominal, Aposto, Adjunto Adverbial,
Vocativo. Período. Pontuação. As palavras que e se (funções, emprego; classes morfológicas e
funções sintáticas). Sintaxe de concordância – concordância nominal e verbal. Sintaxe de regência
nominal e verbal. Sintaxe de colocação pronominal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos.
Significação das palavras: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos e homógrafos, denotação
e conotação.
5 questões de Conhecimentos Pedagógicos com o seguinte conteúdo:
As tendências pedagógicas na educação. Planejamento de ensino e projeto pedagógico da escola. O
processo de ensino e seus componentes: objetivos, conteúdos, métodos. Avaliação do

ensino/aprendizagem, CONCEPÇÃO, TIPOS, INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS. Educação inclusiva e
fracasso escolar. Parâmetros curriculares nacionais - Temas Transversais. A Didática na formação do
educador; interdisciplinaridade, planejamento de ensino; projeto pedagógico; avaliação no processo
ensino X aprendizagem; conselho de classe; conselho escolar; Estatuto da Criança e do Adolescente
(Art. 53 a 73 e 129 a 144); A Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Art. 01 a
34, 37 a 38, 58 a 67.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
CARGO: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
20 questões de conhecimentos específicos com o seguinte conteúdo:
a) DIREITO ADMINISTRATIVO:
A administração pública, suas espécies, formas e características; centralização e
descentralização; Princípios da Administração Pública; Regime jurídico-administrativo e sua
relação com os direitos individuais, Teoria geral da função pública; Espécies de regimes jurídicos,
sua natureza e características; O servidor público e a Constituição de 1988; Regime Jurídico dos
servidores públicos; Regime jurídico da Licitação e dos contratos administrativos:
obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação da licitação; Procedimentos, anulação e
revogação; modalidades de licitação - Lei nº 8.666/1993. ; Convênios e consórcios
administrativos; Controle da Administração Pública: espécies de controle e suas características, seus
efeitos na prestação dos serviços públicos; Domínio público: conceito; domínio eminente;
domínio patrimonial; conceito e classificação dos bens públicos; administração dos bens
públicos; utilização dos bens públicos; alienação dos bens públicos; afetação e
desafetação; imprescritibilidade; impenhorabilidade; inalienabilidade e impossibilidade de oneração
de bens públicos; aquisição de bens pela administração; terras públicas; águas públicas; espaço
aéreo; zona econômica exclusiva; intervenção na propriedade de terceiros (desapropriação,
servidão pública e outros); A Constituição Federal e os controles interno e externo. Lei Orgânica e
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
b) ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E RESPONSABILIDADE FISCAL:
Orçamento Público: conceitos, princípios orçamentários e características do orçamento
tradicional, do orçamento de base zero, do orçamento de desempenho e do orçamentoprograma; Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA; Classificação da receita e da despesa orçamentária;
Execução da receita e da despesa orçamentária; Ciclo Orçamentário; Créditos Adicionais;
Conta Única; Programação Orçamentária e Financeira; Descentralização
de Créditos
Orçamentários
e
Recursos
Financeiros;
Elaboração
da Programação Financeira;
Contingenciamento; Limite de Empenho e de Movimentação Financeira; Lei de Responsabilidade
Fiscal: princípios, objetivos e efeitos no planejamento e no processo orçamentário; Anexo de
Metas Fiscais; Anexo de Riscos Fiscais; Resultado Nominal, Resultado Primário, Receita
Corrente Líquida. Renúncia de receita; Geração da Despesa e Despesa Obrigatória de
Caráter Continuado. Vedações. Instrumentos de transparência ; Limites Constitucionais e legais:
Educação, Saúde, Pessoal, Dívida e Operações de Crédito, Garantias; Transferências Voluntárias;
Manuais: Elaboração do Relatório de Gestão Fiscal, Elaboração do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária. Elaboração do Anexo de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais.
c) CONTABILIDADE PÚBLICA
Conceito, objeto e regime; Princípios Fundamentais de Contabilidade sob perspectiva do Setor
Público; Campo de aplicação; Legislação básica; Receita: conceito, classificação e estágios, aspectos
patrimoniais, aspectos legais, contabilização, deduções, renúncia e destinação da receita,
Dívida Ativa; Despesa: conceito, classificação e estágios, aspectos patrimoniais, aspectos legais,
contabilização, dívida pública, operações de crédito; Variações Patrimoniais Ativas e Passivas:
interferências, mutações, acréscimos e decréscimos patrimoniais; Plano de contas: conceito ,
estruturas e contas do ativo, passivo, despesa orçamentária, receita orçamentária, variações
patrimoniais ativas e passivas, resultado e compensação; Tabela de Eventos: conceito,

estrutura e fundamentos lógicos; Demonstrações Contábeis: Balanço Financeiro, Patrimonial,
Orçamentário e Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Conceitos, Aspectos legais, Forma de
Apresentação, elaboração, análise dos demonstrativos; Sistemas de Informações Contábeis;
Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Receita, Despesa, Dívida Ativa; Registros
contábeis de operações típicas na área pública: previsão da receita, dotação da despesa,
descentralização de créditos orçamentários e recursos financeiros; empenho, liquidação e
pagamento da despesa; arrecadação, recolhimento, destinação da receita orçamentária pública;
retenções tributárias; renúncia da receita, deduções da receita, Restos a Pagar, Despesa de
Exercícios Anteriores, Suprimento de Fundos, Operações de Créditos; Sistemas de conta.

CARGO : PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
20 Questões de Conhecimento Especifico com o seguinte conteúdo:
Educação Física Escolar na Educação Básica e na formação de professores - objetivos e
fundamentação teórica; Principais características das Abordagens Pedagógicas da Educação Física;
História da Educação Física no Brasil e as principais tendências que a influenciaram;
Conhecimentos de natureza Atitudinal, Conceitual e Procedimental nos Conteúdos para aulas de
Educação Física; Dimensões sociais do Esporte (participação, rendimento e educacional) funções e
características; Pedagogia do Esporte; Definição de Jogo, relações e implicações na Educação e na
Educação Física; Dança na escola - princípios e objetivos; Regras Oficiais dos Esportes nas
modalidades de futsal, voleibol, basquetebol, handebol, tênis de mesa, dama e xadrez.

CARGO DE NIVEL MÉDIO – SUPERVISOR DE LICITACOES E CONTRATOS
PROVA 01: 20 Questões de Língua Portuguesa com o seguinte conteúdo:
Compreensão de textos. Tipos de texto. Coesão e coerência. Encontro vocálico e encontro
consonantal. Dígrafos. Divisão silábica. Tonicidade. Ortografia Oficial - Reforma ortográfica 2009.
Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Significação das palavras: sinônimos e antônimos,
homônimos, parônimos e homógrafos, denotação e conotação. Estrutura e formação das palavras.
Classificação e flexão das palavras. Frase, oração, período. Termos da oração. Orações coordenadas e
subordinadas. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Colocação dos pronomes
pessoais oblíquos átonos. Correspondência Oficial: pronomes e expressões de tratamento, ofício,
abreviaturas, siglas, símbolos. Sintaxe de concordância – concordância nominal e verbal. Sintaxe de
regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação pronominal. Colocação dos pronomes oblíquos
átonos. Significação das palavras: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos e homógrafos,
denotação e conotação.
20 questões de conhecimentos específicos com o seguinte conteúdo:
Os princípios da administração pública em face da Constituição Federal. Lei nº 8.666/1993 e
alterações. Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul, Regime jurídico da Licitação e dos contratos administrativos: obrigatoriedade, dispensa,
inexigibilidade e vedação da licitação; Procedimentos, anulação e revogação; modalidades de
licitação. Convênios e consórcios administrativos; Controle da Administração Pública: espécies de
controle e suas características, seus efeitos na prestação dos serviços públicos; Domínio público:
conceito; domínio eminente; domínio patrimonial; conceito e classificação dos bens públicos;
administração dos bens públicos; utilização dos bens públicos; alienação dos bens públicos;
afetação e desafetação; imprescritibilidade; impenhorabilidade; inalienabilidade e impossibilidade
de oneração de bens públicos; aquisição de bens pela administração.

CARGO DE NIIVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO - VIGILANTE
PROVA 01: 20 questões de Português com o seguinte conteúdo:
Compreensão de diferentes gêneros textuais. Interpretar informações nos diferentes gráficos.
Estrutura, Formação e Significação das palavras. Vogais e Consoantes; da palavra. Encontros
vocálicos: hiato, ditongo e tritongo. Encontros consonantais. Dígrafos. Divisão silábica. Classificação
das palavras quanto à posição da sílaba tônica: palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Acentuação gráfica. Crase. Uso do hífen.
Sinais de pontuação. Classificação, flexão de gênero (Masculino e Feminino) e número (Singular e
Plural), Sinônimo e Antônimo. Diminutivo e Aumentativo da Palavra. Forma e grafia de algumas
palavras e expressões: por que/ por quê/ porque/ porquê; onde/ aonde; mas/mais; a/há; demais/de
mais; mal/mau. SC, XC, Ç, X, S, Z.
PROVA 02: 20 questões de Matemática com o seguinte conteúdo
Números Naturais e Ordinais: comparação e ordenação. Raciocínio Lógico. Sistemas de numeração
decimal: Ordens e Classes (Números maiores que 10.000; números pares e ímpares; numeração
ordinal; sistema de numeração romano. Antecessor e Sucessor dos Numerais. Conjunto de números
inteiros e racionais. Segmento de reta : Linhas abertas e fechadas; Reta; Semi-reta. Principais figuras
geométricas: triângulo, quadrado, retângulo e círculo; Área e perímetro das figuras planas; Ângulos e
Polígonos: Idéia, Medida e Tipos de ângulos; Noção de polígono; Triângulos; Quadriláteros.
Operações com Números Naturais: Adição; Subtração, multiplicação e divisão. Aproximações e
estimativas. Agrupamentos e Trocas na base 10. Sistemas de Medidas: Comprimento (Metro;
Quilômetro), Massa (Grama, quilograma, arroba e tonelada) e Capacidade (Litro). Perímetros de
figuras planas. Medidas de Superfície: área e Volume. Tempo: Hora, Dia, Semana, Mês e Ano.
Situações-Problema Simples: adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Propriedades da
Multiplicação. Sistema monetário brasileiro: Unidade monetária: real; Cédulas e moedas.

Retificação do edital 01/2015
Cargo: PROFESSOR DE LINGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL)
20 questões de conhecimentos específicos:

Politicas linguisticas do ensino de espanhol na escola basica. 2. Documentos norteadores do ensino
de espanhol na educacao basica. 3. Linguagem e discurso: concepcoes teorico-metodologicas do
ensino de espanhol. 4. Letramento e generos discursivos no ensino de espanhol. 5. Producao textual
no processo de ensino-aprendizagem de espanhol. 6. Aspectos morfossintaticos e discursivos da
lingua espanhola. 7. Pluralidade cultural e variacao linguistica do espanhol no contexto latinoamericano. 8. Formacao do professor de espanhol no contexto educacional brasileiro. 9. Pratica
docente: elaboracao de material didatico e avaliacao do processo de ensino-aprendizagem. 10.
Ensino-aprendizagem de espanhol mediado pelas Tecnologias da Informacao e Comunicacao. Etica
profissional.

