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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO EFETIVO DE CARGOS DO 

QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS 
 

EDITAL N.º 06/2016 - PMR, DE 20 DE ABRIL DE 2016 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO EDITAL N.º 01/2016 - PMR, DE 16 

DE FEVEREIRO DE 2016 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no 

uso de suas atribuições legais, tornam público o presente Edital que trata da retificação e ou 

complementação das datas (cronograma) e da remuneração previstas nos itens/subitens 3.10, 3.11, 3.18, 

4.10, 6.2, 6.8, 6.9, 7.1, 7.4, 7.5, 8.2, 9.3, 11.1, 11.1.1, 11.2, 12.1, 12.12, 12.13, 16.1, no Anexo I e no 

Anexo III do Edital N.° 01/2016 – PMR, de 16 de fevereiro de 2016 que passam a ter a redação 

especificada a seguir, permanecendo inalterados os demais itens, subitens e Anexos do Edital N.° 01/2016 

– PMR. 

 

3. DA RESERVA DE VAGAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) 
[...] 
3.10. O candidato que requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição e pleitear vaga reservada às 

Pessoas com Deficiência deverá, obrigatoriamente: 

a) protocolar, simultaneamente, os documentos referidos  nos subitens 3.9 e 6.4 em uma das agências 

credenciadas dos Correios constantes do Anexo V do Edital N.º 01/2016 - PMR, impreterivelmente até o 

dia 29 de fevereiro de 2016, se inscrição realizada no período de 22 a 28 de fevereiro de 2016; 

b) entregar, simultaneamente, os documentos referidos  nos subitens 3.9 e 6.4  na Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis – Av. Duque de Caxias, 526 – Vila Aurora – Rondonópolis – MT, no horário das 8 horas às 

11 horas e das 14 horas às 17 horas, impreterivelmente até o dia 27 de abril de 2016, se inscrição realizada 

nos dias 25 e 26 de abril de 2016. 

3.11. O candidato pagante da taxa de inscrição, inscrito na condição de PcD, deverá encaminhar, 

obrigatoriamente, pelos  Correios,  o  documento referido no subitem 3.9 do Edital N.° 01/2016 - PMR, de 

16 de fevereiro de 2016, acompanhado de cópia de documento oficial de identidade e cópia do 

comprovante de inscrição, impreterivelmente até o dia 18 de março de 2016, se inscrição realizada no 

período de 22 de fevereiro de 2016 a 17 de março de 2016, ou até o dia 09 de maio de 2016, se inscrição 

realizada nos dias 25 de abril de 2016 a 08 de maio de 2016, por  meio  de  correspondência   registrada  

com  aviso  de recebimento (AR), à Universidade  Federal de Mato Grosso – Campus de Cuiabá – 

Secretaria de Articulação e Relações Institucionais – Gerência de Exames e Concursos – Concurso  da 

Prefeitura Municipal de Rondonópolis – Documentos  de Comprovação de Candidato PcD – Av. Fernando 

Corrêa da Costa, N.º 2.367 – Bairro Boa Esperança – Cuiabá – MT – CEP 78060-900. 
[...] 

3.18. A partir de 29 de março de 2016, para as inscrições realizadas no período de 22 fevereiro a 17 de 

março de 2016, e a partir de 12 de maio de 2016, para as inscrições realizadas no período de 25 de abril a 

08 de maio de 2016, será disponibilizada, na Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos, 

consulta individual da situação (deferida ou indeferida) de cada candidato com pedido de inscrição para 

concorrer na condição de PcD.  

 

4. DA RESERVA DE VAGAS ÀS PESSOAS COM BAIXA RENDA 
[...] 

4.10. A partir de 29 de março de 2016, para as inscrições realizadas no período de 22 fevereiro a 17 de 

março de 2016, e a partir de 12 de maio de 2016, para as inscrições realizadas no período de 25 de abril a 

08 de maio de 2016, será disponibilizada, na Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos, 

http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
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consulta individual da situação (deferida ou indeferida) de cada candidato com pedido de inscrição para 

concorrer na condição de Pessoa com baixa renda.  

 

6. DA INSCRIÇÃO COM ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  
[...] 

6.2. O candidato que se enquadrar em uma das situações previstas no subitem 6.1 do Edital N.º 01/2016 - 

PMR, de 16 de fevereiro de 2016, para fazer jus à isenção do pagamento da taxa de inscrição, deverá 

obrigatoriamente, no período compreendido entre 8 horas do dia 22 de fevereiro de 2016 e 23 horas e 59 

minutos do dia 28 de fevereiro de 2016, ou no período compreendido entre 8 horas do dia 25 de abril 

de 2016 e 23 horas e 59 minutos do dia 26 de abril de 2016, requerer sua inscrição no endereço 

eletrônico www.ufmt.br/concursos, e ainda, após a inscrição, deverá protocolar/entregar os documentos 

relacionados no subitem 6.4 do Edital N.º 01/2016 - PMR, de 16 de fevereiro de 2016: 

a) até o dia 29 de fevereiro de 2016, em uma das agências credenciadas dos Correios constantes do Anexo 

V, durante o horário normal de funcionamento dessas agências, se inscrição realizada no período de 22 a 

28 de fevereiro de 2016; 

b)  até o dia 27 de abril de 2016,  na Prefeitura Municipal de Rondonópolis – Av. Duque de Caxias, 526 – 

Vila Aurora – Rondonópolis – MT, no horário das 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas,  se 

inscrição realizada nos dias 25 e 26 de abril de 2016. 
[...] 

6.8. A partir de 08 de março de 2016, para as inscrições realizadas no período de 22  a 28 de fevereiro de 

2016, e a partir de 02 de maio de 2016, para as inscrições realizadas nos dias 25 e 26 de abril de 2016, será 

disponibilizada, na Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos, consulta individual da 

situação (deferida ou indeferida) de cada candidato com solicitação de inscrição com isenção do 

pagamento da taxa.  

6.9. O candidato que tiver o pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferido e, se impetrar 

recurso contra o indeferimento de isenção, tiver seu recurso julgado improcedente, querendo efetivar sua 

inscrição no concurso público como candidato pagante, deverá imprimir o boleto bancário no endereço 

eletrônico www.ufmt.br/concursos, no período compreendido entre 8 horas do dia 09 de março de 2016 e 

16 horas do dia 18 de março de 2016, e efetuar o pagamento do valor da taxa de inscrição fixado no 

subitem 5.10 até o dia 18 de março de 2016, se inscrição realizada no período de 22 a 28 de fevereiro de 

2016, e no período compreendido entre 8 horas do dia 03 de maio de 2016 e 16 horas do dia 09 de maio 

de 2016, e efetuar o pagamento do valor da taxa de inscrição fixado no subitem 5.10 até o dia 09 de maio 

de 2016, se inscrição realizada nos dias 25 e 26 de abril de 2016, observado o horário de funcionamento da 

rede bancária (agências e Internet Banking).  

 

7. DA INSCRIÇÃO COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO  

7.1. A inscrição com pagamento da taxa deverá ser efetuada somente via Internet, no endereço eletrônico 

www.ufmt.br/concursos, no período compreendido entre 8 horas do dia 22 de fevereiro de 2016 e 23 

horas e 59 minutos do dia 17 de março de 2016 ou no período compreendido entre 8 horas do dia 25 de 

abril de 2016 e 23 horas e 59 minutos do dia 08 de maio de 2016. 
[...] 

7.4. O boleto bancário a ser utilizado para efetuar o pagamento da taxa de inscrição deverá ser aquele 

correspondente ao requerimento de inscrição do candidato e deverá ser impresso até as 16 horas do dia 18 

de março de 2016, se inscrição realizada no período de 22 de fevereiro de 2016 a 17 de março de 2016, e 

até as 16 horas do dia 09 de maio de 2016, se inscrição realizada no período de 25 de abril de 2016 a 08 

de maio de 2016 .  

7.5. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetivado até o dia 18 de março de 2016, se 

inscrição realizada no período de 22 de fevereiro de 2016 a 17 de março de 2016, e até o dia 09 de maio de 

2016, se inscrição realizada no período de 25 de abril de 2016 a 08 de maio de 2016, observado o horário 

de funcionamento da rede bancária (agências e Internet Banking).  

http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
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8. DO INDEFERIMENTO/DEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
[...] 

8.2. A partir de 29 de março de 2016, se inscrição realizada no período de 22 de fevereiro de 2016 a 17 de 

março de 2016, e a partir de 12 de maio de 2016, se inscrição realizada no período de 25 de abril de 2016 

a 08 de maio de 2016, será disponibilizada, na Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos, 

consulta individual da situação da inscrição de cada candidato (deferida ou indeferida).  

 

9. DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO 
[...] 

9.3. O candidato que, por causas transitórias, necessitar de atendimento diferenciado para realizar a Prova 

Objetiva deverá, até 17 horas do dia 24 de maio de 2016 requerê-lo à UFMT/SARI/GEC pelos telefones 

(65) 3313-7281 e (65) 3313-7282. 

 

11. DA RELAÇAO DEFINITIVA DOS CANDIDATOS INSCRITOS E DA DIVULGAÇÃO DOS 

LOCAIS DE PROVA 

11.1. A relação definitiva dos candidatos regularmente inscritos, contendo nome, número do documento de 

identidade, data de nascimento e nome do cargo pretendido estará disponível, em lista aberta, a partir do 

dia 18 de maio de 2016, no Diário Oficial de Rondonópolis (DIORONDON) e, na Internet, no endereço 

eletrônico www.ufmt.br/concursos . 

11.1.1. Caso o candidato constate que o cargo divulgado difere daquele informado no requerimento de 

inscrição, deverá entrar em contato com a UFMT/SARI/GEC, pelos telefones (65) 3313-7281 e (65) 3313-

7282, impreterivelmente até as 17:00 horas do dia 23 de maio de 2016, e seguir as orientações fornecidas. 
[...] 

11.2. A partir de 23 de maio de 2016, serão divulgadas, em lista aberta, as informações referentes aos 

locais (nome do estabelecimento, sala e endereço) e ao horário de realização da Prova Objetiva, na 

Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos. 

 

12. DA PROVA OBJETIVA 

12.1. A Prova Objetiva para todos os cargos de que trata o Edital N.º 01/2016 - PMR será aplicada no dia 

29 de maio de 2016, somente na cidade de Rondonópolis. 
[...] 

12.12. A divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva será feita até 22 horas do dia 29 de maio de 

2016, na Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos. 

12.13. A partir de 08 de junho de 2016 será disponibilizada, na Internet, no endereço eletrônico 

www.ufmt.br/concursos, consulta individual do desempenho (pontuação) de cada candidato na Prova 

Objetiva. 

 

16. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 

16.1. O resultado final do concurso público de que trata o Edital N.º 01/2016 - PMR será divulgado no dia 

24 de junho de 2016.  

 

Rondonópolis/MT, 20 de abril de 2016. 
 

 

PERCIVAL SANTOS MUNIZ 
Prefeito Municipal 

 

ADNAN ZAGATTO 

Secretário Municipal de Administração  

http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO  

QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS 
 

ANEXO I DO EDITAL N.
o 
01/2016 – PMR 

 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 
 

 

EVENTO DATA LOCAL 

Publicação do Edital 16/02/2016 

Diário Oficial de 

Rondonópolis (DIORONDON) 

e www.ufmt.br/concursos 

Inscrição paga 

De 22/02 a 17/03/2016 

e 

De 25/04 a 08/05/2016 

www.ufmt.br/concursos  

Solicitação de inscrição com isenção do pagamento da taxa 

de inscrição  

De 22/02 a 28/02/2016 

e 

25 e 26/04/2016 

www.ufmt.br/concursos  

Data limite para entrega da documentação comprobatória 

para isenção do pagamento da taxa de inscrição 

29/02/2016 
(para inscrições realizadas de 

22 a 28/02/2016) 

Agências dos Correios 

(Anexo V do Edital) 

27/04/2016 

(para inscrições realizadas nos 

dias 25 e 26/04/2016) 

Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis – Av. Duque 

de Caxias, 526 – Vila 

Aurora – Rondonópolis – 

MT, no horário das 8 horas 

às 11 h e das 14 h às 17 h 

Data limite para entrega do Laudo Médico junto com a 

documentação comprobatória para isenção do pagamento 

da taxa de inscrição: candidato com solicitação de isenção, 

inscrito na condição de Pessoa com Deficiência (PcD) 

29/02/2016 
(para inscrições realizadas de 

22 a 28/02/2016) 

Agências dos Correios 

(Anexo V do Edital) 

27/04/2016 
(para inscrições realizadas nos 

dias 25 e 26/04/2016) 

Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis – Av. Duque 

de Caxias, 526 – Vila 

Aurora – Rondonópolis – 

MT, no horário das 8 horas 

às 11 h e das 14 h às 17 h 

Disponibilização para consulta individual da situação 

(deferida ou indeferida) de cada candidato com solicitação 

de inscrição com isenção do pagamento da taxa. 

08/03/2016 
(para inscrições realizadas de 

22 a 28/02/2016) 

e 

02/05/2016 
(para inscrições realizadas nos 

dias 25 e 26/04/2016) 

www.ufmt.br/concursos  

Interposição de recursos contra indeferimento de inscrição 

com solicitação de isenção do pagamento de taxa. 

Das 8 horas do dia 09/03 às 

18 horas do dia 10/03/2016 
(para inscrições realizadas de 

22 a 28/02/2016) 

e 

Das 8 horas do dia 03/05 às 

18 horas do dia 04/05/2016 
(para inscrições realizadas nos 

dias 25 e 26/04/2016) 

www.ufmt.br/concursos  

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra 

indeferimento de inscrição com solicitação de isenção do 

pagamento da taxa. 

15/03/2016 
(para inscrições realizadas de 

22 a 28/02/2016) 

e 

06/05/2016 
(para inscrições realizadas nos 

dias 25 e 26/04/2016) 

Diário Oficial de 

Rondonópolis (DIORONDON) 

e www.ufmt.br/concursos 

http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
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Período para pagamento da taxa de inscrição para os 

candidatos com isenção indeferida. 

De 09/03 a 18/03/2016 
(para inscrições realizadas de 

22 a 28/02/2016) 

e 

De 03/05 a 09/05/2016 
(para inscrições realizadas nos 

dias 25 e 26/04/2016) 

Agências bancárias 

Data limite para o pagamento do boleto bancário relativo à 

taxa de inscrição 

18/03/2016 
(para inscrições realizadas de 

22/02 a 17/03/2016) 

e 
09/05/2016 

(para inscrições realizadas de 

25/04 a 08/05/2016) 

Agências bancárias 

Data limite para encaminhamento do Laudo Médico: 

candidatos pagantes da taxa inscritos na condição de 

Pessoas com Deficiência (PcD) 

18/03/2016 
(para inscrições realizadas de 

22/02 a 17/03/2016) 

e 

09/05/2016 
(para inscrições realizadas de 

25/04 a 08/05/2016) 

Agências dos Correios 

Disponibilização para consulta individual da situação da 

inscrição de cada candidato (deferida ou indeferida) 

29/03/2016 
(para inscrições realizadas de 

22/02 a 17/03/2016) 

e 

12/05/2016 
(para inscrições realizadas de 

25/04 a 08/05/2016) 

www.ufmt.br/concursos  

Disponibilização para consulta individual da situação 

(deferida ou indeferida) de cada candidato com pedido de 

inscrição na condição de Pessoa com Deficiência (PcD) ou 

de Pessoa com baixa renda. 

29/03/2016 
(para inscrições realizadas de 

22/02 a 17/03/2016) 

e 

12/05/2016 
(para inscrições realizadas de 

25/04 a 08/05/2016) 

www.ufmt.br/concursos  

Interposição de recursos contra indeferimento de inscrição 

e contra indeferimento de pedido para concorrer na 

condição de Pessoa com Deficiência (PcD) ou de Pessoa 

com baixa renda. 

Das 8 horas do dia 30/03 às 

18 horas do dia 31/03/2016 

(para inscrições realizadas de 

22/02 a 17/03/2016) 

e 

Das 8 horas do dia 13/05 às 

18 horas do dia 14/05/2016 

(para inscrições realizadas de 

25/04 a 08/05/2016) 

www.ufmt.br/concursos  

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra 

indeferimento de inscrição e contra indeferimento de 

pedido para concorrer na condição de Pessoa com 

Deficiência (PcD) ou de Pessoa com baixa renda. 

06/04/2016 
(para inscrições realizadas de 

22/02 a 17/03/2016) 

e 

17/05/2016 
(para inscrições realizadas de 

25/04 a 08/05/2016) 

Diário Oficial de 

Rondonópolis (DIORONDON) 

e www.ufmt.br/concursos 

Divulgação, em lista aberta, da relação definitiva de 

candidatos inscritos. 
18/05/2016 

Diário Oficial de 

Rondonópolis (DIORONDON) 

e www.ufmt.br/concursos 

Divulgação, em lista aberta, dos locais e horário de 

realização da Prova Objetiva. 
23/05/2016 www.ufmt.br/concursos  

Aplicação da Prova Objetiva 29/05/2016 
Divulgado de acordo com o 

subitem 11.2 do Edital 

http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
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Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva 29/05/2016 www.ufmt.br/concursos  

Interposição de recursos contra gabarito preliminar, 

formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva. 

Das 8 horas do dia 30/05 às 

18 horas do dia 31/05/2016 
www.ufmt.br/concursos  

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra 

gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de questão da 

Prova Objetiva. 

07/06/2016 

Diário Oficial de 

Rondonópolis (DIORONDON) 

e www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual do desempenho 

na Prova Objetiva (pontuação de cada candidato). 
08/06/2016 www.ufmt.br/concursos  

Interposição de recursos contra desempenho na Prova 

Objetiva 

Das 8 horas do dia 09/06 às 

18 horas do dia 10/06/2016 
www.ufmt.br/concursos  

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra 

desempenho na Prova Objetiva. 
16/06/2016 

Diário Oficial de 

Rondonópolis (DIORONDON) 

e www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização, em lista aberta, do desempenho na Prova 

Objetiva após análise dos recursos. 
17/06/2016 

Diário Oficial de 

Rondonópolis (DIORONDON) 

e www.ufmt.br/concursos 

Divulgação, em lista aberta, do Resultado Final do 

Concurso 
24/06/2016 

Diário Oficial de 

Rondonópolis (DIORONDON) 

e www.ufmt.br/concursos 

 

 

 
 

http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
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ANEXO III DO EDITAL N.
o
 01/2016 – PMR 

 

CARGOS / REMUNERAÇÃO / CARGA HORÁRIA SEMANAL  

 

GRUPO I 
 

Cargos 
Remuneração 

(R$) 

Carga Horária 

Semanal 

– Administrador  

– Analista de Sistemas 

– Analista de Suporte 

– Analista de Tecnologia da Informação 

– Arquiteto Urbanista 

– Assistente Social 

– Bibliotecário  

– Biólogo  

– Contador  

– Controlador Interno 

– Economista  

– Enfermeiro  

– Engenheiro Agrônomo 

– Engenheiro Civil 

– Engenheiro Eletricista 

– Engenheiro Florestal 

– Engenheiro Sanitarista/Ambiental 

– Fisioterapeuta  

– Fonoaudiólogo  

– Geógrafo  

– Historiador  

– Jornalista 

– Médico Veterinário 

– Nutricionista 

– Pedagogo-SUAS 

– Psicólogo  

– Psicopedagogo 

– Secretário Executivo 

– Terapeuta Ocupacional 

– Zootecnista 

3.000,00 30 horas 
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CARGOS / REMUNERAÇÃO / CARGA HORÁRIA SEMANAL (continuação) 

 

GRUPO II 
 

Cargos 
Remuneração 

(R$) 

Carga Horária 

Semanal 

– Médico Alergista 

– Médico Anestesiologista 

– Médico Angiologista 

– Médico Cardiologista 

– Médico Cirurgião Geral 

– Médico Cirurgião Pediatra 

– Médico Cirurgião Plástico 

– Médico Cirurgião Vascular 

– Médico Clínico Geral 

– Médico Dermatologista 

– Médico Endocrinologista 

– Médico Gastroenterologista 

– Médico Gastroenterologista-Pediatra 

– Médico Geriatra 

– Médico Hematologista 

– Médico Infectologista 

– Médico Mastologista 

– Médico Nefrologista 

– Médico Neurologista 

– Médico Neuropediatra 

– Médico Obstetra-Ginecologista 

– Médico Oftalmologista 

– Médico Otorrinolaringologista 

– Médico Patologista 

– Médico Pediatra 

– Médico Pneumologista 

– Médico Proctologista 

– Médico Psiquiatra 

– Médico Psiquiatra-Pediatra 

– Médico Radiologista 

– Médico Reumatologista 

– Médico Traumato-Ortopedista 

– Médico Ultassonografista 

– Médico Urologista 

6.500,00 30 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

                 

9 

 

CARGOS / REMUNERAÇÃO / CARGA HORÁRIA SEMANAL (continuação) 

 

GRUPO III 
 

Cargos 
Remuneração 

(R$) 

Carga Horária 

Semanal 

– Cirurgião Dentista Bucomaxilo Facial 

– Odontólogo  
3.000,00 30 horas 

 

 

 

GRUPO IV 
 

Cargos 
Remuneração 

(R$) 

Carga Horária 

Semanal 

– Assistente de Apoio à Gestão 2.100,00 

 

30 horas 

 

 

– Gestor de Sistema 2.100,00 

– Monitor 1.333,33 

– Orientador Social 2.100,00 

– Técnico Agrícola 2.100,00 

– Técnico Agropecuário 2.100,00 

– Técnico de Enfermagem 1.950,00 

– Técnico de Imobilização Ortopédica 1.950,00 

– Técnico de Topografia 2.100,00 

– Técnico em Edificações 2.100,00 

– Técnico em Raio X  1.950,00 
 

 

 

  

 


