
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS 

 

EDITAL 002/2019 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS E TÍTULOS 

RETIFICAÇÃO PARA ACRÉSCIMO DE VAGAS  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANHOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, de 

conformidade com as disposições da Lei Complementar n. 558, de 10 de novembro de 2015, e Lei n. 586, de 

10 de abril de 2017, torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura de processo seletivo 

público para seleção de nutricionista e motoristas, para atuação nas Secretarias deste Município nos termos 

e condições constantes do Edital 001/2019. 

 

 

CARGO 
 
MOTORISTA  
 

MODALIDADES NÚMERO DE QUESTÕES 
VALOR DE CADA 

QUESTÃO 
TOTAL 

 
Língua Portuguesa 

Matemática 
Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos Específicos 
 

5 
5 
5 

10 

4 
4 
4 
6 

20 
20 
20 
60 

 

CARGO 
 
NUTRICIONISTA  
 

MODALIDADES NÚMERO DE QUESTÕES 
VALOR DE CADA 

QUESTÃO 
TOTAL 

 
Língua Portuguesa 

Matemática 
Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos Específicos 
 

5 
5 
5 

10 

4 
4 
4 
6 

20 
20 
20 
60 

 

1.1. Os casos omissos e as dúvidas, que surgirem na interpretação deste Edital, serão resolvidos pela 
Comissão do Processo Seletivo. 

 

Paranhos-MS, 31 de janeiro de 2019. 

 

DIRCEU BETTONI 

Prefeito Municipal  



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS 

 

ANEXO I – EDITAL 003/2019 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS E TÍTULOS 

FUNÇÃO 
QTDE DE 
VAGAS 

ESCOLARIDADE E 
REQUISITOS 

REMUNERAÇÃO 
(R$) 

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS 

VALOR 
INSCRIÇÃO 

NUTRICIONISTA 1 

ENSINO SUPERIOR COM 
CAPACITAÇÃO 

PROFISSIONAL ESPECÍFICA 
PARA EXERCÍCIO DA 

FUNÇÃO E REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO 

DA PROFISSÃO 

R$ 4.229,74 

Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos 
indivíduos visando suprir as deficiências diagnosticadas e elaborar 
programas de alimentação básica para as pessoas atendidas; 
acompanhar e elaborar cardápios e dietas estabelecidos; supervisionar 
serviços de alimentação, visitando unidades para o acompanhamento 
dos programas e averiguar o cumprimento de normas; executar 
programas que visem à melhoria das condições de vida da comunidade 
no que se refere a difundir hábitos alimentares adequados, de higiene 
e de educação; participar do planejamento de área física de cozinhas, 
depósitos, refeitórios e copas, aplicando princípios concernentes a 
aspectos funcionais e estéticos; elaborar previsões de consumo de 
gêneros alimentícios; atendimento direcionado à cozinha piloto; 
elaborar o cardápio da merenda escolar; gerenciar e direcionar os 
trabalhos da equipe da cozinha piloto. 

 
 
 
R$ 40,00 

Motorista  6 ALFABETIZADO c/ CNH D R$ 1.041,24 

Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de 
combustível, água e óleo do Carter e testando freios e parte elétrica, 
para certificar-se de sua condições de funcionamento; receber os 
passageiros parando o veículo junto aos mesmos ou esperando-os em 
pontos determinados e auxiliando-os no embarque, para conduzi-los 
aos locais devidos; dirigir o veículo acionando os comandos e 
observando a sinalização e o fluxo do trânsito, para o transporte; zelar 
pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na 
prevenção ou solução de qualquer incidente, para garantir a segurança 
dos passageiros, dos transeuntes e de outros veículos; controlar a 
carga e descarga das mercadorias, comparando-as aos documentos 
de recebimento ou de entrega e orientando a sua arrumação no veículo, 
para evitar acidentes; zelar pelo bem público, quanto  manutenção do 
veículo, providenciando limpeza, ajustes e reparos necessários, para 
assegurar suas condições de funcionamento; efetuar reparos de 
emergência no veículo, bem como lavar o mesmo; dirigir outros 
veículos de transporte em caráter profissional;  auxiliar nos trabalhos 
de carga e descarga do veículo; executar outras atividades inerentes à 
função. 

 
 
 
 
 

R$ 30,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS 

 

ANEXO II – EDITAL 001/2019  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS E TÍTULOS03 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

LÍGUA PORTUGUESA – Motorista: Interpretação de texto; Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido próprio e 
figurado das palavras; Ortografia Oficial; Pontuação; Acentuação; Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
verbo; Concordância verbal e nominal; e Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 

MATEMÁTICA – Motorista: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): números naturais, 
números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, 
domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. 
Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Sequências. 
Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise combinatória: princípio fundamental de 
contagem, fatorial, permutações, arranjos e combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três 
simples e composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas de juros, juros 
simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo 
de áreas, Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e 
cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

CONHECIMENTOS GERAIS – Para todos os cargos: Aspectos geográficos, históricos e econômicos do Estado de Mato Grosso 
do Sul; Processo de formação das cidades do Estado de Mato Grosso do Sul; Aspectos geográficos, históricos, turísticos, econômicos 
e culturais do Município de Paranhos – MS; Ética profissional; Noções básicas de administração pública, direitos e deveres do servidor 
público municipal de Paranhos - MS. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Nutricionista: Nutrição nos ciclos da vida - Conceito de Alimentação e Nutrição. Nutrientes 
(definição, propriedades, funções, digestão, absorção, biodisponibilidade, metabolismo, necessidades e fontes alimentares). 
Alimentação nos Ciclos da Vida (0 a 2 anos, pré-escolar, escolar, adolescente, adulto, e idoso). Guia Alimentar para a População 
Brasileira. Alimentação da Gestante. Alimentação da Nutriz. Aleitamento Materno (composição do leite materno, fatores que 
interferem na sua produção e técnicas de aleitamento). II. Nutrição Clínica - Modificações da dieta normal. Terapia de Nutrição Enteral 
e Parenteral (Portaria n° 272/MS/SNVS, de 8 de abril de 1998 e RDC n° 63, de 6 de julho de 2000). Desnutrição. Doenças 
Gastrointestinais, Endócrinas; Cardiovasculares; Renais; Hepáticas; Sistema Musculoesquelético, Neoplasias, Síndromes de Má 
Absorção. Erros inatos do metabolismo. Interação entre medicamentos e nutrientes. Transtornos comportamentais que afetam a 
ingestão de alimentos. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Código de 
Ética Profissional do Nutricionista. Programa Nacional de Alimentação Escolar. . Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: 
Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro 
de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 
7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. 


