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O Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Jaciara – MT, nos 
termos dos subitens 9.9 e 9.10 do Edital nº. 001/2011, visando atender ao princípio da publicidade; e, 

 
Considerando aplicação das prova prática no dia 01 de maio de 2011, 
 

 
 
RESOLVE:  

 
I – Estabelecer os seguintes critérios para aplicação das prova prática conforme segue: 
 

a) PROVA PRÁTICA DIGITAÇÃO PARA OS CARGOS: 
• Agente de Fiscalização Sanitária – P.5; 
• Técnico Administrativo Educacional – Classe A Nível 1; 
• Assistente Administrativo – P.5 – Câmara Municipal. 

 
1. O texto será disponibilizado ao candidato no ato da realização da prova, devendo ser digitado no 

mesmo formato e estética em que for apresentado. 
2. Poderá ser utilizado qualquer editor de texto; 
3. A média é de 600 caracteres; 
4. A nota da prova prática de digitação com pontuação igual ou superior a nota 6 (seis) será somada 

com a média obtida na primeira fase da classificação e dividida por 2 (dois) que resultará na média 
final para a classificação; 

5. Estará reprovado o candidato que, na prova prática de digitação, obtiver a pontuação inferior a 6 
(seis) pontos. 

6. Para efeito de classificação ou desclassificação serão avaliados os fatores conforme critérios a 
seguir: 

a) Número de caracteres; 
b) Tempo de duração; 
c) Número de erros. 

 
 

FATOR CARACTERES 
DO TEXTO (A) 

 
FATOR TEMPO 

(B) 

 
FATOR ERRO 

(C) 

NOTA 
FINAL 
(NF) 

 
100% 
90% 
80% 
70% 
60% 

 

 
Nota: 10,00 
Nota    9,00 
Nota    8,00 
Nota    7,00 
Nota    6,00 

 

5minutos 
Observação: 
a) O candidato que terminar a 
digitação do texto com tempo igual 
ou inferior a 04 minutos, ganhará 01 
ponto, que poderá ser utilizado para 
deduzir possíveis erros. 
b) A nota máxima é 10,00. Em 
hipótese alguma o ponto extra será 
somado com a nota máxima obtida 
pelo candidato. 

 
 
Serão descontados 0,05 pontos 
por cada erro cometido na 
digitação.  

 
Não serão considerados erros de 
digitação, qualquer tipo de 
inserção de caracteres e/ou 
palavra que não faça parte do 
texto apresentado, o candidato 
perderá o direito do 01 ponto 
ganho por ter terminado antes 
dos 04 minutos. 

 
 
 
 

A+B–
C=NF 
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b)   PROVA PRÁTICA PARA O CARGO: 
• Técnico em Higiene Dental – P.7. 

 
AVALIAÇÃO DO CANDIDATO 

Avaliação do conhecimento quantas as competências e atribuições inerentes ao profissional 
Técnico em Higiene Dental. 

 
              CONTEUDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA PRÁTICA 
 

1. Anatomia da cabeça e pescoço; 
2. Anatomia dentária e periodontal; 
3. Função e classificação dos dentes; 
4. Notação dentária: convencional e FDI; 
5. Classificação das cavidades do dente; 
6. Identificação e indicação dos equipamentos, materiais e instrumentais de uso odontológico. 

 

 
 
 

c)   PROVA PRÁTICA PARA O CARGO: 
• Mecânico – P.8. 

 
1. Localizar falhas de partidas 
2. Localizar falhas de iluminação; 
3. Localizar falhas de indicadores de temperatura do motor e nível de combustíveis; 
4. Identificar peças e ferramentas. 
 
 

 
 
 
 

Jaciara – MT, 13 de abril de 2011.  
 
 
 
 
 
 

Claudécio Gonçalves da Silva 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso n° 001/2011 


