CONCURSO PÚBLICO – EDITAL NO 001/2022
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PESSOAL VISANDO SELECIONAR
CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE
PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
RETIFICAÇÃO Nº 01
MIGUEL VAZ RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e em
cumprimento ao disposto na Constituição Federal; na Lei Complementar 223 de 07 de abril de 2022, Lei Ordinária 1514 de 17 de janeiro de 2008 e suas alterações; Lei Orgânica de Lucas do Rio de Verde; bem como nas
legislações pertinentes em vigor, até a sua publicação, e suas alterações, e na legislação citada nos itens abaixo,
torna público a Retificação nº 01 ao Edital 001/2022.
Onde se lê:

ANEXO IV
MÓDULO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(PARA TODAS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR)

BIOQUÍMICO CITOLOGISTA
Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de qualidade.
Imunologia – Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos. Anticorpos: imunidade humoral, imunidade
celular. Sistema complemento. Imunologia nas doenças infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e
anticorpos: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes imunoenzimáticos.
Testes sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola,
hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia – Técnicas de esterilização, coleta, transporte e processamento de
amostras para exames microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em microbiologia. Características
morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, estreptococos, enterobactérias, bacilos gramnegativos não fermentadores. Neisseria, Haemophilus. Hemocultura, coprocultura, exame microbiológico do
liquor. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Parasitologia – Ciclo vital dos principais parasitos de
importância para o homem. Métodos para diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos intestinais e
parasitos do sangue e tecidos…
Leia-se:
ANEXO IV
MÓDULO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(PARA TODAS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR)

BIOQUÍMICO
Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de qualidade.
Imunologia – Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos. Anticorpos: imunidade humoral, imunidade
celular. Sistema complemento. Imunologia nas doenças infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e
anticorpos: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes imunoenzimáticos.
Testes sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola,
hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia – Técnicas de esterilização, coleta, transporte e processamento de
amostras para exames microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em microbiologia. Características
morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, estreptococos, enterobactérias, bacilos gramnegativos não fermentadores. Neis seria, Haemophilus. Hemocultura, coprocultura, exame microbiológico do
liquor. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Parasitologia – Ciclo vital dos principais parasitos de

importância para o homem. Métodos para diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos intestinais e
parasitos do sangue e tecidos…
Onde se lê:
ANEXO III
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DA FUNÇÃO
BIOQUÍMICO
Descrição Sintética
Executa tarefas diversas relacionadas com a análise de material citológico, analisa substância, matérias e
produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas estabelecidas.
Descrição Detalhada
● Realiza coleta de material cérvico vaginal e leitura da respectiva lâmina;
● Realiza leitura de citologia de raspados e aspirados de lesões e cavidades corpóreas, através da metodologia
de Papanicolau;
● Faz a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos
especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios.
● Controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais.
● Faz análise clínicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas, para
complementar o diagnóstico de doenças.
● Efetua análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública.
● Fiscaliza farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente.
● Assessora autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e manifestos.
● Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
● Atua na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação
prévia em processo de qualificação e autorização superior.
● Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades.
● Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
● Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade.
Especificações:
● Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
● Escolaridade: Curso superior de Bioquímica com especialização em citologia e inscrição no Conselho Re gional de Farmácia - CRF

FISCAL DE TRIBUTOS
Descrição Sintética
Atuar em atividades técnico-administrativas relativas à área de fiscalização de obras e urbanismo: fiscalizando as
obras de construção civil, observando e fazendo cumprir normas e regulamentos estabelecidos em legislação
específica, para garantira a segurança da comunidade.
Descrição Detalhada


























Fiscalizar pedidos de inscrições em cadastro de contribuintes municipais e licenças de localização e
funcionamento de acordo com a legislação e especificações técnicas;
Vistoria imóveis em construção, verificando se os projetos estão aprovados e com a devida licença, para
possibilitar e assegurar o uso dos mesmos.
Fiscaliza e verifica reformas de estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais, observando se
possuem o alvará expedido pela prefeitura, visando o cumprimento das normas municipais estabelecidas.
Vistoria os imóveis de construção civil em fase de acabamento, efetuando a devida medição e verificando se
estão de acordo com o projeto, para a expedição do “habite-se”.
Fiscaliza pensões, hotéis, clubes, vistoriando e fazendo cumprir normas e regulamentos, para ou prevenir
possíveis irregularidades, intimando e notificando os infratores, para assegurar as condições necessárias de
funcionamento.
Providencia a notificação aos contribuintes, comunicando-os para efetuar a retirada de projetos aprovados.
Mantém-se atualizado sobre política de fiscalização de obras, acompanhando as alterações e divulgações em
publicações em publicações especializadas, colaborando para difundir a legislação vigente.
Autua e notifica os contribuintes que cometeram infrações e informando-os sobre a legislação vigente,
visando à regularização da situação e o cumprimento da lei.
Sugere medidas para solucionar possíveis problemas administrativos ligados à fiscalização de obras de
construção civil, elaborando relatório de vistorias realizadas, para assegurar a continuidade dos serviços.
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Fiscalizar e manter cadastros de contribuintes e de licenças;
Fiscalizar utilizações de documentos fiscais e outras obrigações acessórias, conforme legislação vigente;
Realizar levantamentos de informações junto a órgãos públicos e privados de acordo com as especificações
solicitadas;
Atender, orientar e informar outros servidores e contribuintes sobre a legislação pertinente e procedimentos
legais;
Efetuar cálculos específicos, croquis e levantamentos de campo para determinação e enquadramentos, de
áreas e obras, para fins fazendários;
Comunicar aos departamentos ou setores competentes, mesmo que de outras secretarias, as irregularidades
observadas durante as atividades de fiscalização;
Realizar análises comparativas de atividades de grupos de contribuintes visando sua adequada
caracterização fiscal;
Prestar informações em processos da área;
Expedir notificações de apresentação de informações e documentos, autos de infrações;
Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado;
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades;
Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade.

Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: ensino médio completo.

Leia-se:
BIOQUÍMICO(A)
Descrição Sintética
Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparos;
analisa substância, matérias e produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, baseando-se
em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias.
Descrição Detalhada

Faz a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando
instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios.

Controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, livros, segundo os
receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais.

Faz análise clínicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas,
para complementar o diagnóstico de doenças.

Efetua análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de
qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública.

Fiscaliza farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo
visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da
legislação vigente.

Assessorar autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e assistência
farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e
manifestos.

Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Atua na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior.

Opera equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício
das demais atividades.

Dirige veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais
atividades.

Mantêm organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.
Especificações:
 Requisito(s) da Função: A ser especificada no Edital de Abertura do respectivo concurso.
 Escolaridade: Curso Superior de Farmácia e Bioquímica com inscrição no Conselho Regional de
Farmácia - CRF
FISCAL DE TRIBUTOS
Descrição Sintética
Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa
e execução de procedimentos e programas, relativas à área de fiscalização de tributos: Fiscaliza tributos
municipais, inspecionando estabelecimentos industriais, de prestação de serviços e demais entidades,
examinando documentos, para defender os interesses da Fazenda Pública Municipal e da economia popular.
Descrição Detalhada
 Fiscaliza estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, verificando a correta inscrição
quanto ao tipo de atividades, recolhimento de taxas e tributos municipais, ou licença de funcionamento,
para notificar as irregularidades encontradas.
























Autua, notifica e intima os infratores das obrigações tributárias e das normas municipais, com base em
vistorias realizadas, para prestarem esclarecimentos ou pagarem seus débitos junto à prefeitura municipal.
Elabora relatórios de irregularidades encontradas, com base nas vistorias efetuadas, informando seus
superiores para que as providências sejam tomadas.
Autua e notifica contribuintes que cometeram infrações e informa-os sobre a legislação vigente, visando à
regularização da situação e o cumprimento da lei.
Mantém-se atualizado sobre política de fiscalização tributária, acompanhando as alterações e divulgações
feitas em publicações especializadas, colaborando para difundir a legislação vigente.
Executar serviços de auditoria fiscal tributária, objetivando o cumprimento da legislação tributária
competente;
Executar outros procedimentos ou atividades inerentes à auditoria fiscal, objetivando verificar o
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relativos à apreensão de mercadorias, livros, documentos e
assemelhados, e aplicação de penalidades administrativas;
Examinar a contabilidade das empresas e dos contribuintes em geral, observada a legislação pertinente;
Constituir os correspondentes créditos tributários apurados em auditoria fiscal ou por outros meios de
apuração definidos na legislação, via lançamento e notificação fiscal;
Elaborar, acompanhar e executar cronogramas de auditoria fiscal, de lançamentos e de arrecadação de
tributos;
Efetuar cálculos e sistemas explicativos de cálculos de tributos;
Assistir e orientar as unidades de execução no cumprimento da legislação tributária;
Orientar o cidadão no tocante à aplicação da legislação tributária, inclusive por intermédio de atos
normativos e soluções de consultas;
Estudar e propor alterações na legislação tributária;
Desenvolver técnicas de aperfeiçoamento da sistemática de auditoria fiscal e de atividades de fiscalização
no âmbito da secretaria municipal de fazenda, e da consciência e conhecimento comunitário no que tange
a tributação;
Desenvolver estudos, objetivando a análise, o acompanhamento, o controle e a avaliação da evolução da
receita tributária, e participar da execução de programas de arrecadação, abrangendo:
A elaboração das previsões e metas de receitas tributárias e de riscos fiscais, observando as normas
técnicas e legais, considerando os efeitos das alterações na legislação, inclusive do impacto relacionado a
eventual concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia
de receita e respectivas medidas de compensação, da variação do índice de preços, do crescimento
econômico, ou de qualquer outro fator relevante;
A especificação e execução, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da
quantidade e valores inscritos em dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários
passíveis de cobrança administrativa ou judicial;
Coordenação e execução de programas de acompanhamento do desempenho das receitas tributárias,
sejam próprias ou por transferência;
Emitir pareceres em processos administrativo-tributários, interpretando e aplicando a legislação tributária;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Lucas do Rio Verde/MT, 18 de agosto de 2022.

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

