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ANEXO I 
 
 

CRONOGRAMA 
 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Reabertura das Inscrições 15 a 29/9/2011 

Último dia para pagamento da taxa de 
inscrição via internet  

30/9/2011 

Realização da Prova Objetiva 4/12/2011 

Divulgação dos Gabaritos 6/12/2011 

Recurso ao gabarito das Provas 
Objetivas 

9/12/2011 

Julgamento dos Recursos 13/12/2011 

Divulgação dos resultados das Provas 
Objetivas 

19/12/2011 

Entrega dos Títulos 20 a 21/12/2011 

Divulgação do resultado da Prova de 
Títulos 

28/12/2011 

Divulgação do Resultado Final 30/12/2011 
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ANEXO II 

 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS/ ATRIBUIÇÕES 

 
 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO   
 
Atuar na sala de aula, realizando tarefas docentes nas series Finais do ensino fundamental, 
participando do planejamento educacional, buscando qualificar ensino oferecido ao aluno 
 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL AO  5º ANO 
Atuar na sala de aula, realizando tarefas docentes nas series iniciais do ensino fundamental, 
participando do planejamento educacional, buscando qualificar ensino oferecido ao aluno. 
 
COORDENADOR PEDAGÓGICO 
 
Executar, no âmbito do sistema de ensino ou nas escolas as funções de planejamento, organização, 
acompanhamento e avaliação das atividades pedagógicas, bem como participar dos eventos da 
SEED e da escola, elaborar coletivamente, aplicar, avaliar e reestruturar a Proposta Pedagógica da 
escola, o Regime Interno e o Planejamento Estratégico Pedagógico da Escola. 
 
 
ADMINISTRADOR 
Planejar, organizar e/ou supervisionar os serviços técnicos  administrativos  aplicando  os  princípios  
e teoria da administração, no  tratamento de assuntos referentes  às  áreas  de  recursos  humanos, 
suprimento,  financeira   e outras a fim de formular soluções  e  diretrizes  para  assegurar  correta 
aplicação e eficiência dos referidos serviços; Desenvolve outras atividades correlatas. 
 
 
ANALISTA DE SISTEMA 
Analisa e viabiliza a implantação de sistemas de informação, avalia os sistemas em produção, 
adequando-se à dinâmica empresarial  a ao processo  evolutivo dos recursos computacionais, aplica 
treinamento e orienta usuários nas ferramentas computacionais. Analisa, projeta e atualiza os 
ambientes do sistema operacionais, tele-processamento e banco de dados gerando e mantendo 
novas versões de soft-were básicos. Desenvolve outras atividades correlatas.   
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Presta serviços de âmbito social a servidores  ou grupo  de  servidores  e  a  comunidade  em  geral, 
identificando e analisando seus  problemas e necessidades materiais,  financeira  e  psico-sociais, 
para  prevenir  ou  eliminar desajustes de natureza biopsicossocial  e  promover  a  integração  ou 
reintegração  dessas  pessoas  à  Prefeitura  e  à sociedade; Desenvolve outras atividades correlata;  
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais. 
· Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de 
atuação do Serviço Social. 
· Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. 
· Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de 
fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 
· Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais, no âmbito da Prefeitura Municipal de 
Lauro de Freitas. 
· Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social do 
Município e para subsidiar ações governamentais. 
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· Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração direta do Município, com relação às 
matérias relacionadas a Serviço Social. 
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
 
 
 
AUDITOR FISCAL 
 
Realização de auditorias para apurar e lançar tributos de competência municipal. Assessoramento e 
participação na elaboração de projetos, ações e planos de trabalho da Secretaria Municipal da 
Fazenda, dentre outras ações correlatas. 
 
 
CONTADOR 
 
Organiza e dirige trabalhos inerentes à contabilidade  da  Prefeitura,  supervisionando  e orientando  
sua  execução  e  participando  dos mesmos,  de  acordo  com  as  exigências  legais e 
administrativas, para apurar elementos necessários à  elaboração do controle  orçamentário e 
patrimonial da  Prefeitura. Elabora demonstrativos contábeis,  tais como: balancetes  , balanços, 
contas de resultados e outros relatórios financeiros afins; Desenvolve outras atividades correlatas. 
 
 
PEDAGOGO 
 
Realiza  pesquisa  e  estudos,  utilizando documentação  cientifica;  e  outras  fontes  de informação;  
desenvolve  profissionalmente e pessoalmente o servidor e o alunado, dentro de um processo de 
educação formal e  informal através de treinamento em serviço; Desenvolve outras atividades 
correlatas. 
 
 
PSICÓLOGO 
 
 Coordenar, orientar, planejar e executar tarefas especializadas referentes ao estudo do 
comportamento humano, dinâmica da personalidade, com vistas à orientação psicopedagógica 
ocupacional, clínica, atendimento individual e desenvolvimento social. 
 
RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS - NA ÁREA DE SAÚDE 
· Contribuir para promoção, prevenção e recuperação da saúde e do bem estar psicológico do 
indivíduo e/ou da coletividade, coordenando, orientando e executando de forma integrada, atividades 
especializadas relativas a análise do comportamento humano e a dinâmica da personalidade. 
· Atuar no tratamento de distúrbios psíquicos, estudando características individuais e aplicando 
técnicas adequadas para restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento.  
· Auxiliar no processo de formulação de hipótese diagnóstica, reunindo informações e dados 
psicopatológicas a respeito de pacientes, obtidos através de entrevistas, testes e exames. 
 
 
PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL 
 
Coordenar, orientar, planejar e executar tarefas especializadas referentes ao estudo do 
comportamento humano, dinâmica da personalidade, com vistas à orientação psicopedagógica 
ocupacional, clínica, atendimento individual e desenvolvimento social. 
Executar atividades relacionadas à Gestão do Trabalho: Administração de Pessoal, Desprecarização, 
Concurso público, Seleção Pública, Contratação Temporária; Plano de Cargos Salários e 
Vencimentos; Avaliação de Desempenho; Mesa Municipal de Negociação. 
Promover a Educação Permanente na Saúde; 
Elaborar e aplicar testes utilizando seu conhecimento e prática dos métodos psicológicos; 
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Participar na elaboração de análises ocupacionais; 
Executar atividades correlatas. 
 
 
SOCIOLOGO 
 
Planeja e Executa estudos e pesquisas sobre as condições socioeconômicas, efetivando o 
levantamento sistemático de dados secundários e/ou primários, para fornecer subsídios necessários 
à realização de diagnostico. Desenvolve outras atividades correlatas. 
 
ENGENHEIRO AGRIMENSOR  
 
Elaborar, desenvolver, planejar, coordenar e controlar atividades em topografia, geodésica e 
batimetria, levantando e calculando  pontos topográficos e geodésico. Elaborar documentos 
cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação de cartas. Assim como trabalhar com pesquisa, 
medição e representação de território para produção agrícola, saneamento e esgotos, executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
 
ENGENHEIRO AGRONOMO  
 
Elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, efetuando estudos, 
experiências e analisando os resultados obtidos.  Estudar os efeitos da rotatividade, drenagem, 
irrigação, adubagem e condições climáticas, sobre culturas agrícolas, realizando experiências e 
analisando seus resultados na fase da semeadura, cultivo e colheita.  Elaborar novos métodos de 
combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de insetos, e ou aprimora os já 
existentes. Participar de programa de treinamento, quando convocado.  Participar, conforme a política 
interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e 
extensão. Elaborar relatório, parecer e laudo técnico em sua área de especialidade; Trabalhar 
segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
ENGENHEIRO AMBIENTAL   
 
Atuar na preservação da qualidade da água, do ar e do solo a partir do diagnóstico, manejo, controle 
e recuperação de ambientes urbanos e rurais. Investigação, avaliação, adaptação e implantação de 
sistemas de produção ambientalmente viáveis, a recuperação de áreas degradadas e a diminuição e 
o monitoramento dos processos e atividades causadores de impactos ambientais. Ser responsável 
pelo preparo de empresas e organizações para receber licenças ambientais de funcionamento; 
elaborar propostas para o tratamento de poluentes e para a utilização racional de recursos naturais. 
 
 
ARQUITETO 
Orientar e fiscalizar a execução de obras de prevenção ambiental, efetuando vistorias, inspeções e 
análise técnicas, visando o cumprimento da legislação ambiental. Elabora, executa e dirige projetos 
arquitetônicos, estudando características de funcionalidade e beleza arquitetônica, preparando 
programas e métodos de trabalho, especificando os recursos necessários para permitir a construção 
e manutenção das referidas obras. Desenvolver atividades relativas a projetos e a especificações de 
obras, reparos, renovação ou ampliação dos espaços arquitetônicos; orientar a elaboração de 
projetos; elaborar especificações de material para construção, acompanhar a fiscalização de obras e 
serviços; colaborar tecnicamente com os demais órgãos. Executar demais serviços afins. 
 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
 
Coordenar, supervisionar, realizar atividades técnicas de suporte operacional ligadas à sua área de 
atuação; elaborar orçamentos, planejamento de obras, estudos de viabilidade de empreendimentos; 
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acompanhar e orientar o exercício profissional de atividades  relativas à construção de 
empreendimentos; proceder vistorias técnicas; analisar, fazer a triagem e dar andamento em 
processos de aprovação de projetos; desenvolver e executar projetos de engenharia civil; aprovar, 
executar, supervisionar e fiscalizar obras; planejar, orçar e contratar empreendimentos; coordenar a 
operação e a manutenção dos mesmos; controlar a qualidade dos suprimentos e dos serviços 
comprados e executados; elaborar projeto de construção, preparando plantas e especificações da 
obra, indicando tipos e qualidade de materiais, de equipamentos e de mão-de-obra necessários, 
assim como efetuando cálculo aproximado dos custos; elaborar normas e documentação técnica; 
prestar consultorias e emitir pareceres técnicos; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade do serviço e orientação superior. 
 
 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
 
Projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos Elétrico, eletrônicos; Analisar propostas 
técnicas, instalar, configurar e inspecionar sistemas e equipamentos.  Executar testes e ensaios de 
sistemas e equipamentos, bem como, serviços técnicos especializados; 
Elaborar documentação técnica de sistemas e equipamentos.  Coordenar empreendimentos e estudar 
processos elétrico/eletrônicos. 
Supervisionar as etapas de instalação, manutenção e reparo do equipamento elétrico, inspecionando 
os trabalhos acabados e prestando assistência técnica.  Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua 
área de especialidade.  Fazer estimativa dos custos da mão-de-obra, dos materiais e de outros 
fatores relacionados com os processos de fabricação, instalação, funcionamento e manutenção ou 
reparação. 
Participar de programa de treinamento, quando convocado. Participar, conforme a política interna da 
Instituição, de projetos, cursos, eventos, 
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Trabalhar segundo normas técnicas de 
segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental.  Executar tarefas pertinentes à 
área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. 
 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
 
ENGENHEIRO DE TRÁFEGO  
 
Elaborar, desenvolver, planejar, coordenar e controlar projetos de sinalização, engenharia de tráfego 
e de campo, estudando e definindo características, métodos de execução e recursos necessários;  
Planejar, fiscalizar e vistoriar obras e serviços de manutenção de instalação, modificação e ampliação 
de sistemas técnicos de sinalização. Analisar projetos, equipamentos e materiais e assessorar 
processos de aquisição, ampliação e mudança nos materiais dos sistemas de trânsito; Analisar e 
emitir laudos e pareceres em processos administrativos; Executar outras atividades correlatas à 
função. Desenvolve outras atividades correlatas. 
 
 
 
QUIMICO 
 
Realiza pesquisas e efetua estudos para testar, desenvolver e melhorar materiais, produtos e 
processos industriais, desenvolver pesquisas básicas para ampliar os conhecimentos no campo da 
química, realizando ensaios e análises químicas, desenvolvendo métodos e técnicas de análise 
especializadas. Desenvolve outros trabalhos correlatos. 
 
 
GEOLOGO 
 
Estuda a origem, a formação, a estrutura e a composição da crosta terrestre. Prospecta e explora 
recursos minerais e pesquisa a origem geológica e geofísica de fenômenos naturais sobre o planeta.  
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BIOLOGO 
Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na área de biologia, biologia molecular, biotecnologia, 
biologia ambiental e epidemiologia e inventariar biodiversidade; organizar coleções biológicas; 
manejar recursos naturais; desenvolver atividades de educação ambiental; realizar diagnósticos 
biológicos, moleculares e ambientais, Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
ENFERMEIRO  
 
 Desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução de serviços de 
enfermagem, empregando processos de rotina e / ou específicos para possibilitar a proteção e a 
recuperação da saúde individual e coletiva. 
 
RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS 
· Elaborar e executar programas de educação preventiva e curativa de saúde pública, individual 
familiar e comunitária no Município. 
· Executar tarefas diversas de enfermagem como, controle de pressão venosa, monitoração de 
respiradores artificiais, prestação de cuidado de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene 
pessoal. 
· Efetuar curativos, imobilizações especiais, ministra medicamentos e tratamentos em situação de 
emergência, com o emprego de técnicas usuais ou especificas para atenuar as conseqüências dessa 
situação. 
· Adaptar o paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados, 
realizando consultas de admissão, visitas diárias e orientando-os para reduzir a sensação de 
insegurança e sofrimento e obter a colaboração no tratamento. 
· Realizar estudos e previsões de pessoal e material para atender as necessidades dos serviços, 
elabora escalas de trabalho e atribuições diárias, especifica e controla equipamentos, materiais 
permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado da área de enfermagem. 
· Requisitar e controla medicamentos, de acordo com prescrições médicas, registra a saída no livro 
de controle visando evitar desvios bem como atender os dispositivos legais. 
· Registrar as observações, tratamentos e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando 
no prontuário hospitalar, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade ou relatório geral 
para documentar a evolução da doença, participar no controle da saúde, orientação terapeuta e a 
pesquisa. 
· Prescrever a assistência de enfermagem bem como realiza cuidados diretos em pacientes graves e 
com risco de vida. 
· Realizar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 
científicos adequados a capacidade de tomar decisões. 
· Participar da elaboração, execução de planos de assistência à saúde, projeto de construção e / ou 
reforma de unidades de internação e ambulatorial, elaboração de medidas de prevenção e controle 
sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem, 
prevenção e controle das doenças transmissíveis no geral e nos programas de vigilância 
epidemiológica, programas e atividades de assistência integral a saúde individua e de grupos 
específicos, particularmente daqueles prioritários considerados de alto risco. 
· Prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programa de saúde publica e em rotina 
aprovada pela instituição de saúde, assim como desenvolve programas para a prevenção e controle 
sistêmico de infecção hospitalar inclusive como integrante das respectivas comissões. 
· Prestar assistência de enfermagem a gestante parturiente, puérpera e ao recém-nascido, realizando 
acompanhamento da evolução do trabalho de parto sem distócia, efetuando a identificação de 
distócias, obstétricas e tomando providências até a chegada do médico. 
· Participar de programas e atividades de educação em saúde visando a melhoria da saúde do 
individuo, família e população em geral, programas de treinamento e aprimoramento de pessoal e 
saúde, educação continuada, higiene e segurança do trabalho e prevenção de acidentes. 
· Participar na elaboração e operacionalização do sistema de referencia e contra referencia do 
paciente nos diversos níveis de atenção a saúde, assim como no desenvolvimento de tecnologias 
apropriadas a assistência a saúde e em bancas examinadoras de matérias especificas de 
enfermagem nos cursos para provimento interno de cargos ou contratação de enfermeiro ou pessoal 
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técnico auxiliares de enfermagem. 
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
 
NO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR - PSF 
· Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações 
etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 
idade. 
· Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do 
Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, realiza consulta de enfermagem, 
solicita exames complementares e prescrever medicações. 
· Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS. 
· Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos ACS e da equipe de 
enfermagem. 
· Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD e 
THD. 
· Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL - CAPS 
· Cuidar de indivíduos portadores de transtorno mental ou portadores de transtorno por uso indevido 
de álcool e outras drogas, nas suas diversas expressões, incluindo a crise, na perspectiva da Clínica 
Psicossocial e Redução de Danos em consonância com a Reforma Psiquiátrica. 
· Compor a equipe de saúde mental, participando das reuniões de serviços - administrativas e 
técnicas -. 
· Elaborar conjuntamente protocolos e rotina de ação que possibilitem a normatização e 
sistematização do cotidiano do processo de trabalho da equipe que deve ser rediscutido e atualizado 
sempre que necessário. 
· Participar de atividades de apoio matricial no território, quais sejam: 
· promoção de espaços de discussão em conjunto com a ESF, valorizando os diversos saberes para 
a detecção precoce e abordagem adequada de pessoas com sofrimento psíquico; 
· criação, em conjunto com as ESF, estratégias para abordar problemas que se traduzam em maior 
vulnerabilidade; 
· rejeição a práticas que levem à medicalização de situações individuais e sociais, comuns à vida 
cotidiana; 
· desenvolvimento de ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços 
de vida saudáveis na comunidade, desmistificando e desconstruindo a cultura asilar e 
hospitalocêntrica, bem como, atividades que promovam uma maior visibilidade da atenção 
psicossocial, destacando a relevância da articulação intersetorial, através de parceria com conselhos 
tutelares, escolas, associações de bairro, dentre outras; 
· prioridade às abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a atenção em 
saúde mental se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na comunidade; 
· ampliação do vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras no tratamento e buscando 
constituir redes de apoio e integração; 
· visita domiciliar, atendimentos individuais, entre outras atividades, em conjunto com as equipes 
Saúde da Família a partir de necessidades identificadas. 
· Contribuir, em sua área específica, e participa das atividades de Educação Permanente das outras 
categorias da equipe do serviço de Saúde Mental, bem como de toda a rede da atenção – básica, 
urgências, dentre outras -. 
· Realizar acolhimento, propiciando uma escuta qualificada, e elabora projetos terapêuticos 
individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação coletiva pela equipe de 
Saúde Mental do acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e 
transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada. 
· Desenvolver atividades específicas enquanto técnico de referencia com o grupo de usuários 
referenciados. 
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· Realizar visitas domiciliares, com objetivo de avaliar a situação do usuário em seu domicílio e propor 
ações no sentido de prestar assistência e reinserção social. 
· Intensificar o atendimento no território ao usuário com quadro grave impossibilitado a se deslocar ao 
serviço - em crise, dificuldade de deambulação, entre outros. 
· Incluir familiares no projeto terapêutico do usuário através de atendimento à família e se necessário 
terapia familiar. 
· Promover atividades comunitárias enfocando a integração e reinserção do usuário na comunidade 
envolvendo, entre outros, atividades de geração de renda. 
· Desenvolver de ações intersetoriais, em áreas como assistência social, educação e justiça, entre 
outros. 
· Realizar grupos e oficinas - informativos, terapêuticos, de orientação, temáticos, entre outros - 
executadas por profissional de nível superior ou nível médio. 
· Realizar atendimento individual em consultas de enfermagem. 
· Realizar atividades em grupos - grupo de orientação de medicamentos, grupo operativo, grupos 
educativos e outros. 
· Gerenciar o serviço de Enfermagem e toda a dinâmica do funcionamento da enfermaria. 
· Realizar curativos quando necessário e quando possível. 
· Encaminhar resíduos para destino adequado. 
· Assegurar o provimento material para funcionamento do serviço. 
· Realizar contato com os serviços de referência - rede básica, pronto-atendimentos, ambulatórios, 
laboratórios e outros programas da rede, que os usuários do CAPS possam necessitar. 
· Realizar acompanhamento dos usuários de forma sistemática, ressaltando a demanda psicoclínica 
de cada um. 
· Acompanhar usuários portadores de transtorno mental ou portadores de transtorno por uso indevido 
de álcool e outras drogas em observação na enfermaria. 
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
NA ÁREA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
Colaborar na investigação epidemiológica e sanitária; 
Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, como aqueles diretos a pacientes 
graves, com risco de vida, e/ou aqueles que exijam capacidade para tomar decisões imediatas;                                 
Fazer registros e anotações de enfermagem e/ou outros, em prontuários e fichas em geral, para 
controle da evolução do caso e possibilitar o acompanhamento de medidas de prevenção e controle 
das doenças transmissíveis em geral;        
NA ÁREA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
Realizar funções pertinentes a vigilância epidemiológica pratica(campo) e administrativa e vigilância 
sanitaria e capacitaçào pertinente aos programas desenvolvidos no CTA, VIEP e VISA. 
Mortalidade materna e infantil, DANT, imunobiologicos,hanseniase, turberculose, tabaco,  Agravos de 
notifição obrigatória, investigação epidemiológica, estudo do perfil epidemiológico, e outros programas 
desenvolvido.VISA inspeção sanitária, relatórios PGRS, POPs e Manual de boas praticas. 

 
 
MÉDICO ANGIOLOGISTA 
 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e 
realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do Município, bem 
como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação na sua área específica, quando 
necessário. 
Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, diagnóstico 
e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições de exames e 
medicamentos, cirurgias e perícias. 
Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas educativas e 
coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, planejamento familiar, 
dependência química, dentre outros. 
Realizar atendimento Ambulatorial na área de Angiologia, desempenhar funções da medicina 
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preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento 
dos pacientes internados na Rede Pública de Saúde, bem como executar qualquer outra atividade 
que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 
Realizar pequenas cirurgias e cirurgias emergências. Manter registro dos pacientes examinados, 
anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença. 
Dar provimento aos meios de prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, 
coordenando, executando e controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as diversas 
áreas em suas necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF relativas às 
corresponsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo programas 
preventivos e informativos. 
Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas 
Praticar todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar especialidade farmacêuticas de 
uso internos e externos indicados em Medicina; atestar, no setor de sua atividade profissional, 
estados mórbidos e outros, Atuar na área de sua especialidade, Realizar outras ações inerentes ao 
cargo. 
 
 
MÉDICO AUTORIZADOR   
 
Exercer atividades de autorização de Laudos(AIH) para realização de cirurgias eletivas ambulatoriais 
e hospitalares,de saúde auditiva(APAC),saúde mental(APAC) , com as seguintes atribuições de 
referência: realizar acompanhamento nas unidades com o objetivo de nortear as atividades, 
baseando-se nas prerrogativas do Ministério da Saúde; analisar fichas clínicas, prontuários, exames e 
demais documentos de pacientes, para avaliar o procedimento executado, conforme normas vigentes; 
avaliar, no âmbito técnico e científico, a adequação, a resolutividade e a qualidade dos procedimentos 
e serviços de saúde disponibilizados à população; solicitar aos profissionais de saúde pública 
esclarecimentos pertinentes ao desempenho de suas atividades; autorizar ou não o internamento 
hospitalar, verificando o preenchimento adequado do laudo médico para a emissão da Autorização de 
Internação Hospitalar (AIH) em seus diversos campos, analisando os dados nele contidos e 
comparando os sinais e sintomas apresentados pelo paciente; recomendar descredenciamento de 
unidades que cometerem atos ilícitos ou atenderem mal o usuário dos serviços de saúde pública. 
Participar das atividades de ensino,pesquisa e extensão. 
 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e 
realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do Município, bem 
como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação na sua área específica, quando 
necessário. 
Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, diagnóstico 
e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições de exames e 
medicamentos, cirurgias e perícias. 
· Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas educativas e 
coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, planejamento familiar, 
dependência química, dentre outros -. 
· Dar provimento aos meios de prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, 
coordenando, executando e controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as diversas 
áreas em suas necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF relativas às 
corresponsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo programas 
preventivos e informativos. 
· Diagnosticar afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação, radioscopia e por outros 
processos, para estabelecer a conduta terapêutica. 
· Supervisionar a realização de eletrocardiograma ou executa-o, manipulando eletrocardiógrafo e 
monitores, para auxiliar no diagnóstico e/ou controlar a evolução do tratamento. 
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· Realizar exames especiais, tais como a angiocardiografia, punições e outros exames cardio 
dinâmicos, utilizando aparelhos e instrumental especializado, para determinar com exatidão a 
gravidade e extensão da lesão cardíaca. 
· Preparar clinicamente os pacientes para cirurgia, acompanhando a evolução da cardiopatia, 
tratando-a adequadamente, para prevenir intercorrências e acidentes no ato cirúrgico. 
· Controlar o paciente durante a realização de cirurgias cardíacas ou, quando necessário, mantendo o 
controle pela auscultação, eletrocardiógrafo, monitoragem e outros exames, para obter o andamento 
satisfatório das mesmas. 
· Fazer cirurgias do coração e de outros órgãos torácicos, utilizando aparelho coração - pulmão 
artificial, pelo sistema extracorpóreo, a fim de implantar marcapasso, trocar válvulas, fazer 
anastomose de ponte de safena, transpor artérias mamárias, para correção de determinadas 
arritmias, insuficiências e outras moléstias. 
 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA  
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e 
realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do Município, bem 
como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação na sua área específica, quando 
necessário. 
 
Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, diagnóstico 
e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições de exames e 
medicamentos, cirurgias e perícias. 
· Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas educativas e 
coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, planejamento familiar, 
dependência química, dentre outros - 
· Dar provimento aos meios de prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, 
coordenando, executando e controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as diversas 
áreas em suas necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF relativas às 
corresponsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo programas 
preventivos e informativos. 
· Diagnosticar bronco pneumopatias, valendo-se de meios clínicos e outros meios auxiliares, para 
estabelecer o plano terapêutico. 
· Promover, juntamente com a equipe multiprofissional, a prevenção da tuberculose, elaborando 
programas de diagnóstico precoce e tratamento e de controle dos focos, para promover a saúde da 
comunidade. 
· Promover atividades de sua especialização, desenvolvendo terapia intensiva e outros programas de 
saúde, para tratar ou controlar o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória. 
· Fazer perícia nos portadores de moléstias profissionais do sistema respiratório, examinando-os e 
emitindo laudos, para atender a finalidades judiciais, previdenciárias e outras afins. 
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
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MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA   
 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e 
realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do Município, bem 
como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação na sua área específica, quando 
necessário. 
Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, programas e projetos de Saúde 

Pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e 
recuperação da saúde. 
 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e 
realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do Município, bem 
como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação na sua área específica, quando 
necessário. 
Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, diagnóstico 
e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições de exames e 
medicamentos, cirurgias e perícias. 
Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas educativas e 
coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, planejamento familiar, 
dependência química, dentre outros. 
Servir a junta médica municipal quando convocado; Executa tratamentos conforme o regime de 
ocupação do cargo; Orienta a população em campanhas de prevenção de saúde; Presta 
assessoramento ao Conselho Municipal de Saúde; 
Dar provimento aos meios de prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, 
coordenando, executando e controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as diversas 
áreas em suas necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF relativas às 
corresponsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo programas 
preventivos e informativos. 
Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
 
 

Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, diagnóstico 
e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições de exames e 
medicamentos, cirurgias e perícias. 
Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas educativas e 
coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, planejamento familiar, 
dependência química, dentre outros. 
Atender em caráter emergencial paciente internado na Rede Pública de Saúde , seja em tratamento 
clínico ou cirúrgico. 
Dar provimento aos meios de prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, 
coordenando, executando e controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as diversas 
áreas em suas necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF relativas às 
corresponsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo programas 
preventivos e informativos. 
Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas 
Estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação e tratamento. 
Tratar doenças ou alterações orgânicas, prescrevendo pré operatório, para possibilitar a recuperação 
da saúde 
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ULTRASSONOGRAFISTA   
 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e 
realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do Município, bem 
como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação na sua área específica, quando 
necessário. 
Realizar atendimento na área de ultassonografia;diagnostica e emite laudos de exames 
ultrassonográficos,abragendo a ecografia geral e ou/especifica (pélvica obstétrico 
abdominal,pequenas partes,etc) desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;realizar 
atendimentos,exames diagnostico,terapêutica,acompanhamento dos pacientes e executar qualquer 
outra atividade que,por sua natureza,esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e 
área.Participar das atividades de ensino,pesquisa e extensão. 
 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e 
realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do Município, bem 
como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação na sua área específica, quando 
necessário. 
Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, diagnóstico 
e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições de exames e 
medicamentos, cirurgias e perícias. 
 
· Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas educativas e 
coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, planejamento familiar, 
dependência química, dentre outros -. 
· Dar provimento aos meios de prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, 
coordenando, executando e controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as diversas 
áreas em suas necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF relativas às 
corresponsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo programas 
preventivos e informativos. 
· Examinar o cliente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições gerais dos 
órgãos. 
· Realizar exames específicos de colposcopia e colpocitologia, utilizando colposcópio e lâminas, para 
fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica. 
· Executar biópsia de órgãos ou tecidos suspeitos, colhendo fragmentos dos mesmos para realizar 
exame anatomopatológico e estabelecer o diagnóstico e a conduta terapêutica. 
· Fazer cauterizações do colo uterino, empregando termocautério ou outro processo, para tratar as 
lesões existentes. 
· Executar cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para corrigir 
processos orgânicos e extrair órgãos ou formações patológicas. 
· Participar de equipe de saúde pública, propondo ou orientando condutas, para promover programas 
de prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que afetam a área genital. 
· Poder colher secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame laboratorial. 
· Poder fazer aplicações de quimioterapia para tratamento de tumores malignos, em conjunto com o 
médico radioterapeuta. 
· Fazer a anamnese, exame clínico e obstétrico, requisita ou realiza testes de laboratório, valendo-se 
de técnicas usuais, para compor o quadro clínico da cliente e diagnosticar a gravidez. 
· Requisitar exames de sangue, fezes e urina e analisa e interpreta os resultados dos mesmos, 
comparando-os com os padrões normais, para prevenir e/ou tratar anemias, sífilis, parasitoses, 
incompatibilidade do sistema Rh, diabetes, moléstia hipertensiva e outras que possam perturbar a 
gestação. 
· Controlar a evolução da gravidez, realizando exames periódicos, verificando a mensuração uterina, 
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o foco fetal, a pressão arterial e o peso, para prevenir ou tratar as intercorrências clínicas ou 
obstétricas. 
· Acompanhar a evolução do trabalho do parto, verificando a dinâmica uterina, a dilatação do colo do 
útero e condições do canal de parto, o gráfico do foco fetal e o estado geral da parturiente, para evitar 
distocia. 
· Indicar o tipo de parto, atentando para as condições do pré-natal ou do período de parto, para 
assegurar resultados satisfatórios. 
· Assistir à parturiente no parto normal, no parto cirúrgico ou no cesariano, fazendo, se necessário, 
episiotomia, aplicando fórceps ou realizando operação cesárea, para preservar a vida da mãe e do 
filho. 
· Controlar o puerpério imediato e mediato, verificando diretamente ou por intermédio da enfermeira a 
eliminação de lóquios, a involução uterina e as condições de amamentação, para prevenir ou tratar 
infecções ou qualquer intercorrência. 
· Realizar o exame pós-natal, fazendo o exame clínico e ginecológico, para avaliar a recuperação do 
organismo materno. 
· Poder realizar exames médico-periciais pertinentes à especialidade. Pode prestar os primeiros 
cuidados ao recém-nascido. 
· Poder participar de programas ou projetos de saúde pública aplicados à saúde materna. 
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
 
 
MÉDICO INFECTOLOGISTA  
 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e 
realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do Município, bem 
como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação na sua área específica, quando 
necessário. 
Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, diagnóstico 
e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições de exames e 
medicamentos, cirurgias e perícias. 
· Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas educativas e 
coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, planejamento familiar, 
dependência química, dentre outros -. 
· Dar provimento aos meios de prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, 
coordenando, executando e controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as diversas 
áreas em suas necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF relativas às 
corresponsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo programas 
preventivos e informativos. 
· Realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica-clínica e/ou cirúrgica - e seguimento dos 
pacientes em ambulatório de consultas. 
· Desenvolver, aplicar e acompanhar Programas de Saúde na área de infectologia. 
· Coordenar o CCIH do Hospital, interconsulta e atendimento em pacientes internados na Unidade 
Hospitalar. 
· Realizar Plantão sempre que necessário. 
· Cumprir as normas técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria de Saúde e 
Unidade Hospitalar. 
· Responsabilizar-se pelas divisões dos plantões quando da ausência de algum de seus membros na 
ocasião de férias, licenças ou problemas de saúde. 
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
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MÉDICO NEUROLOGISTA   
 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e 
realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do Município, bem 
como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação na sua área específica, quando 
necessário. 
Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, diagnóstico 
e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições de exames e 
medicamentos, cirurgias e perícias. 
· Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas educativas e 
coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, planejamento familiar, 
dependência química, dentre outros -. 
· Dar provimento aos meios de prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, 
coordenando, executando e controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as diversas 
áreas em suas necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF relativas às 
corresponsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo programas 
preventivos e informativos. 
· Analisar os sintomas e sinais de podem indicar uma doença neurológica de forma isolada ou 
conjunta, tais como: alterações psíquicas, alterações motoras, alterações da sensibilidade, alterações 
da função dos nervos do crânio e da Face, manifestações como atraso de crescimento, crises 
epilépticas, puberdade precoce, dores de cabeça, enxaquecas, vômitos, rigidez de nuca e muitos 
outros sintomas que podem ser percebidos e encaminhados por médicos pediatras, clínicos, ou 
outros especialistas. · Trabalhar comumente em equipe com outros profissionais, como 
fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, pedagogo e outros profissionais que 
passam a fazer parte do tratamento de reabilitação do paciente. 
· Diagnosticar e tratar as afecções do sistema nervoso central e periférico, assim como o diagnóstico 
e tratamento das afecções que acompanhamos acessos mentais. 
· Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista. 
· Participar de juntas médicas e de programas voltados para a saúde pública. 
· Solicitar o concurso de outros médicos especialistas em casos que requeiram tal providência. 
· Realizar atendimento individual para avaliação médica, diagnóstico, prescrição medicamentosa, 
orientações e encaminhamentos. 
· Realizar atendimento em grupos - de orientação de medicamentos, psicoterapia, grupo operativo, 
dentre outros. 
· Participar de equipes interdisciplinares, orientando a execução de programas de profilaxia de 
moléstias neurológicas e outras, para evitar comprometimento do sistema fisiológico neurológico. 
· Compor equipe de saúde mental, participando das reuniões do serviço, tanto administrativa como 
técnicas. 
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
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MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e 
realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do Município, bem 
como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação na sua área específica, quando 
necessário. 
Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, diagnóstico 
e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições de exames e 
medicamentos, cirurgias e perícias. 
Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas educativas e 
coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, planejamento familiar, 
dependência química, dentre outros. 
Servir a junta médica municipal quando convocado; Executa cirurgias e tratamentos conforme o 
regime de ocupação do cargo; Orienta a população em campanhas de prevenção de saúde; Presta 
assessoramento ao Conselho Municipal de Saúde; 
Dar provimento aos meios de prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, 
coordenando, executando e controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as diversas 
áreas em suas necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF relativas às 
corresponsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo programas 
preventivos e informativos. 

Participar das atividades de ensino, pesquisa e extens ão. 
Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas 
 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e 
realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do Município, bem 
como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação na sua área específica, quando 
necessário. 
Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, diagnóstico 
e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições de exames e 
medicamentos, cirurgias e perícias. 
Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas educativas e 
coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, planejamento familiar, 
dependência química, dentre outros. 
Atender em caráter emergencial paciente internado na Rede Pública de Saúde , seja em tratamento 
clínico ou cirúrgico. 
Dar provimento aos meios de prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, 
coordenando, executando e controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as diversas 
áreas em suas necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF relativas às 
corresponsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo programas 
preventivos e informativos. 
Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas 
Estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação e tratamento. 
Tratar doenças ou alterações orgânicas, prescrevendo pré operatório, para possibilitar a recuperação 
da saúde 
Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, programas e projetos de Saúde 
Pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e 
recuperação da saúde. 
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MÉDICO DO TRABALHO 
 
Realizar consultas e atendimentos médicos na área de medicina ocupacional, exames, levantar 
hipóteses diagnósticas, solicitar exames complementares, interpretar dados de exame clínico e 
complementares, diagnosticar estado de saúde de clientes, discutir diagnóstico, prognóstico e 
tratamento com clientes, responsáveis e familiares. Tratar clientes. Implementar ações para 
promoção da saúde ocupacional. Coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas, adotar medidas de 
precaução universal de biossegurança. Realizar atendimentos de urgência e emergência e visitas 
domiciliares. Planejar e prescrever tratamento aos clientes, praticar intervenções, receitar drogas, 
medicamentos e fitoterápicos. Realizar exames para admissão, retorno ao trabalho, periódicos, e 
demissão dos servidores em especial daqueles expostos a maior risco de acidentes de trabalho ou de 
doenças profissionais.  Implementar medidas de segurança e proteção do trabalhador, promover 
campanhas de saúde e ações de controle de vetores e zoonoses. Elaborar e executar ações para 
promoção da saúde, prescrever medidas higiênicodietéticas e ministrar tratamentos preventivos. 
Realizar os procedimentos de readaptação funcional instruindo a administração da Instituição para 
mudança de atividade do servidor. Participar juntamente com outros profissionais, da elaboração e 
execução de programas de proteção à saúde do trabalhador, analisando em conjunto os riscos, as 
condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros. Participar, conforme a política 
interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, 
pesquisa e extensão. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Participar 
de programa de treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com 
as exigências para o exercício da função. 
 
 
FARMACEUTICO 
 
Áreas de atuação: Departamento de Assistência Farmacêutica; farmácias de unidades de saúde 
básicas, especializadas e hospitalares; Central de Abastecimento Farmacêutico; e Vigilância em 
Saúde (sanitária e epidemiológica). 
Assistência farmacêutica:  
• participar da elaboração da política de saúde e de assistência farmacêutica do município;   
• assessorar, gerenciar e responder tecnicamente pelas atividades relacionadas à assistência 
farmacêutica, entre elas, a seleção, o armazenamento, a aquisição e distribuição de produtos 
farmacêuticos de qualquer natureza;   
• participar da elaboração de diagnósticos de saúde, levantamento da situação dos serviços de saúde 
e da formulação de políticas, em sua área de atuação;   
• coordenar e participar dos processos de seleção e padronização de medicamentos com base em 
protocolos clínicos reconhecidos pelas sociedades científicas e instituições congêneres;   
• acompanhar, analisar, avaliar e supervisionar os custos relacionados à aquisição, distribuição e 
dispensação de medicamentos no município, promovendo a racionalização no uso dos recursos 
financeiros disponíveis;   
• promover no seu âmbito de atuação o uso racional de medicamentos e o acompanhamento 
farmacoterapêutico;  
• atuar, em conjunto com as vigilâncias sanitária e epidemiológica, nas ações de educação em saúde 
e investigações epidemiológica e sanitária;   
• treinar e capacitar os recursos humanos envolvidos na assistência farmacêutica, para o 
cumprimento das suas atividades. 
Central de abastecimento farmacêutico:  
Além das atribuições gerais da assistência farmacêutica descritas em seção previa, inclui: 
• estruturar a central de abastecimento farmacêutico do município, de acordo com as normas e 
aspectos legais vigentes.   
• responder técnica e legalmente pela central de abastecimento farmacêutico, desempenhando, 
supervisionando e coordenando as atividades que lhe são inerentes, entre elas, a seleção, o 
armazenamento, a aquisição e distribuição de produtos farmacêuticos e demais insumos de saúde.   
Farmácia de unidades de saúde (básicas e especializ adas): 
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Além das atribuições gerais da assistência farmacêutica descritas em seção previa, inclui:  
• estruturar a farmácia do município, de acordo com as normas e aspectos legais vigentes;   
• responder técnica e legalmente pela farmácia, desempenhando, supervisionando e coordenando as 
atividades que lhe são inerentes, entre elas, a de dispensação e manipulação de medicamentos;   
• acolher, orientar e prestar informações aos usuários e outros profissionais, acerca dos 
medicamentos, suas peculiaridades e seu uso racional. 
• acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos pela população, para evitar usos incorretos. 
Farmácia de hospitais e pronto-atendimentos: 
Além das atribuições gerais da assistência farmacêutica descritas em seção previa, inclui:  

• Estruturar a farmácia hospitalar, de acordo com as normas e aspectos legais vigentes;   
• Responder técnica e legalmente pela farmácia hospitalar, desempenhando, supervisionando, 

planejando e coordenando as atividades que lhe são inerentes, entre elas, a de dispensação 
e manipulação de medicamentos e demais insumos de saúde;   

• Participar do controle de infecção em ambiente hospitalar. 
 
 
 
 
FISIOTERAPEUTA 
 
Desenvolvimento de atividades de avaliação, prescrição e tratamento de pacientes mediante a 
utilização de protocolos, métodos e técnicas fisioterapêuticas objetivando a prevenção, orientação, 
habilitação e reabilitação da capacidade funcional, cinesiológica e respiratória. 
Realizar atendimento ambulatorial e/ou visita domiciliar em cada Distrito Sanitário conforme a divisão 
dos fisioterapeutas nas Unidades de Saúde e elaborar plano de tratamento condizente com a 
patologia; Realizar atividades educativas junto à população, como sala de espera e palestras 
condizentes com a programação anual, datas comemorativas e eventos relacionados à Saúde; 
Avaliar o paciente individualmente e verificar a necessidade do tratamento e encaminhamento para 
outros profissionais; Encaminhar pacientes aos Centros de Referência Estadual ou Municipal; 
Promover atendimento humanizado; Atender individualmente e coletivamente de acordo com a 
necessidade do paciente. Orientar e educar os pacientes quanto à patologia e o processo de 
reabilitação; Orientar o paciente, seus cuidadores e familiares durante todo o tratamento ambulatorial 
ou domiciliar; 
Articular as ações da assistência fisioterápica com os demais Centros de Referência, tanto estadual 
como Municipal, de modo a garantir todas as solicitações de atendimento; 
Entregar mensalmente a Coordenação de Assistência e Reabilitação e/ou Diretoria do Departamento 
de Atenção à Saúde, relatório com as atividades realizadas, bem como a realização de eventuais 
relatórios solicitados; 
Dar suporte aos profissionais e as Equipes de Saúde da Família; Atender demanda referenciada das 
ESF e as demandas abertas das áreas descobertas. 
Elaborar projetos que visem captar recurso junto ao Ministério da Saúde com o intuito de organizar os 
vários níveis de serviços de Reabilitação no Município, como também a implantação de novos 
serviços. 
Preencher e encaminhar a produtividade, respeitando os prazos estabelecidos pela secretaria, ao 
sistema de informação (Departamento de Regulação), a fim de fornecer dados para a construção do 
perfil epidemiológico da população e justificar os recursos utilizados e requeridos para o serviço. 
Sendo a veracidade dos dados encaminhados de responsabilidade do fisioterapeuta. 
Participar dando suporte às atividades realizadas por outras secretarias que exijam disponibilização 
de fisioterapeuta, como: Comissão do Portador de Deficiência, Comissão de Cuidado ao Idoso e etc.; 
Organizar e participar nas discussões clínicas e reuniões da Divisão de Assistência e Reabilitação;  
 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
· Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições de 
exames e medicamentos, cirurgias e perícias. 
· Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
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Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas educativas e 
coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, planejamento familiar, 
dependência química, dentre outros -. 
· Dar provimento aos meios de prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, 
coordenando, executando e controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as diversas 
áreas em suas necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF relativas às 
corresponsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo programas 
preventivos e informativos. 
· Compor a equipe de saúde mental participando das reuniões de serviços, tanto administrativa como 
técnica. 
· Prestar atendimento individual para avaliação médica, diagnóstico, prescrição medicamentosa, 
orientações e encaminhamentos. 
· Prestar atendimento em grupos - grupo de orientação de medicamentos, psicoterapia, grupo 
operativo, dentre outros. 
· Prestar atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível 
médio. 
· Visitas domiciliares, com objetivo de avaliar a situação do usuário em seu domicílio e propor ações 
no sentido de prestar assistência e reinserção social. 
· Prestar atendimento à família. 
· Realizar atividades comunitárias enfocando a integração do usuário na comunidade; atividades 
comunitárias enfocando a integração do dependente químico na comunidade e sua inserção familiar 
e social. 
· Prestar atendimento de desintoxicação. 
· Desenvolver ações intersetoriais, em áreas como assistência social, educação e justiça. 
· Participar de atividades de apoio matricial. 
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas 
QUANDO ATUANDO NA SAÚDE MENTAL – CAPS 
· Ofertar cuidado a indivíduos portadores de transtorno mental ou portadores de transtorno por uso 
indevido de álcool e outras drogas, nas suas diversas expressões (incluindo a crise), na perspectiva 
da Clínica Psicossocial e Redução de Danos em consonância com a Reforma Psiquiátrica; 
· Compor equipe de saúde mental, participando das reuniões do serviço, tanto administrativas como 
técnicas; 
· Elaborar conjuntamente protocolos e rotina de ação que possibilitem a normatização e 
sistematização do cotidiano do processo de trabalho da equipe que deve ser rediscutido e atualizado 
sempre que necessário; 
· Participar de atividades de apoio matricial no território: 
· Promover espaços de discussão em conjunto com a ESF, valorizando os diversos saberes para a 
detecção precoce e abordagem adequada de pessoas com sofrimento psíquico; 
· Criar, em conjunto com as ESF, estratégias para abordar problemas que se traduzam em maior 
vulnerabilidade; 
· Evitar práticas que levem à medicalização de situações individuais e sociais, comuns à vida 
cotidiana; 
· Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços de vida 
saudável na comunidade, desmistificando e desconstruindo a cultura asilar e hospitalocêntrica bem 
como desenvolver atividades que promovam uma maior visibilidade da atenção psicossocial, 
destacando a relevância da articulação intersetorial, através de parceria com conselhos tutelares, 
escolas, associações de bairro etc; 
· Priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a atenção em 
saúde mental se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na comunidade; 
· Ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras no tratamento e buscando constituir 
redes de apoio e integração; 
· Realizar visita domiciliar, atendimentos individuais, entre outras atividades, em conjunto com as 
equipes Saúde da Família a partir de necessidades identificadas; 
· Contribuir, na sua área específica, e participar das atividades de Educação Permanente das outras 
categorias da equipe do serviço de Saúde Mental, bem como de toda a rede da atenção (atenção 
básica, urgências, etc); 
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· Realizar acolhimento, propiciando uma escuta qualificada, e elaborar projetos terapêuticos 
individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação coletiva pela equipe de 
Saúde Mental do acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e 
transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada; 
· Desenvolver atividades específicas enquanto técnico de referencia com o grupo de usuários 
referenciados; 
· Realizar visitas domiciliares, com objetivo de avaliar a situação do usuário em seu domicílio e propor 
ações no sentido de prestar assistência e reinserção social; 
· Intensificação do atendimento no território ao usuário com quadro grave impossibilitado a se 
deslocar ao serviço (em crise, dificuldade de deambulação, entre outros); 
· Incluir familiares no projeto terapêutico do usuário através de atendimento à família e se necessário 
terapia familiar; 
· Promover atividades comunitárias enfocando a integração e reinserção do usuário na comunidade 
envolvendo, entre outros, atividades de geração de renda; 
· Desenvolvimento de ações intersetoriais, em áreas como assistência social, educação e justiça, 
entre outros; 
· Realizar grupos e oficinas (informativos, terapêuticos, de orientação, temáticos, entre outros), 
executadas por profissional de nível superior ou nível médio; 
· Confeccionar pareceres e relatórios médicos para fins de benefícios sociais relativos às pessoas 
portadoras de transtornos mentais e/ou portadores de transtorno por uso indevido de álcool e outras 
drogas; 
 
 
MÉDICO CLINICO GERAL 
 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e 
realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do Município, bem 
como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação na sua área específica, quando 
necessário. 
Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, diagnóstico 
e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições de exames e 
medicamentos, cirurgias e perícias.  Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos 
usuários/pacientes do sistema de saúde do Município, desenvolvendo ações preventivas e 
assistências, promovendo campanhas educativas e coordenando grupos específicos de trabalho - 
diabetes, hipertensão, planejamento familiar, dependência química, dentre outros -. 
· Dar provimento aos meios de prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, 
coordenando, executando e controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as diversas 
áreas em suas necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF relativas às 
corresponsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo programas 
preventivos e informativos. 
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas. 
 
 
MÉDICO PEDIATRA 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e 
realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do Município, bem 
como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação na sua área específica, quando 
necessário. 
 
RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS 
· Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições de 
exames e medicamentos, cirurgias e perícias. 
· Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
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Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas educativas e 
coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, planejamento familiar, 
dependência química, dentre outros -. 
· Dar provimento aos meios de prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, 
coordenando, executando e controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as diversas 
áreas em suas necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF relativas às 
corresponsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo programas 
preventivos e informativos. 
· Acompanhar o desenvolvimento físico e psíquico das crianças. 
· Prevenir, diagnosticar e tratar situações patológicas ou doenças. 
· Ser responsável pelo bem-estar da criança, desde a fase da concepção até à adolescência. 
· Valorizar a relação das crianças com o meio, transmitindo-lhes valores éticos, estéticos e espirituais. 
· Fazer o controle da mortalidade na infância nutrição e seus desvios, crescimento, desenvolvimento, 
imunizações e acidentes na infância. 
· Desenvolver atividades de prevenção e tratamento de diarréia, distúrbios hidrocletrrolicos e 
acidobásicos, distúrbios metabólicos, doenças Infecciosas e parasitárias, doenças respiratórias na 
infância, doenças alérgicas na infância, cardiopatias congênitas, doenças reumáticas, insuficiência 
cardíaca, choque, ressuscitação cardiopulmonar, cetoacítose diabética, anemias púrpuras e micoses 
colagenoses, convulsão, afecções do aparelho genito-urinário, emergências cirúrgicas na infância, 
abordagem da criança politraumatizada e síndrome de maus tratos, dentre outros. 
· Compor equipe de saúde mental, participando das reuniões do serviço, tanto administrativa como 
técnicas. 
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
 
NEUROPEDIATRA 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da 
comunidade do Município, bem como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação 
na sua área específica, quando necessário.  
  
RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS  
· Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições 
de exames e medicamentos, cirurgias e perícias.  
· Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas 
educativas e coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, 
planejamento familiar, dependência química, dentre outros -. · Dar provimento aos meios de 
prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, coordenando, executando e 
controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as diversas áreas em suas 
necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF relativas às co-
responsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo programas 
preventivos e informativos.  
· Ser responsável pelo bem-estar da criança, desde a fase da concepção até à adolescência, 
realizando o acompanhamento, prevenção, diagnóstico e tratamento das situações patológicas 
ou doenças.  
· Realizar punções ou infiltrações no canal raqueano, ventrículo, nervos e troncos nervosos, 
utilizando seringas e agulhas especiais, para possibilitar a descompressão dos mesmos, 
introduzir medicamentos e para outros fins.  



                      

                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE 

                             LAURO DE FREITAS 

 

 Capacitação de Recursos Humanos Ltda. 
Telefax: (71) 3492-3905, (71) 3288-8604.  Site: www.libri.com.br  
 

44 

· Indicar e/ou executar cirurgia neurológica, empregando aparelhos e instrumentos especiais, 
para preservar ou restituir a função neurológica.  
· Interpretar resultados de exames de liquor e de neurofisiologia clínica, comparando-os com 
os dados normais, para complementar diagnóstico.  
· Realizar exames radiográficos, injetando substâncias radiopacas em veias, artérias e outros 
órgãos, para localizar o processo patológico.  
· Fazer exame eletromiográfico, empregando aparelhagem especial, para diagnosticar as 
afecções do sistema nervoso periférico.  
· Planejar e desenvolver programas educativos com relação ao epilético, orientando o paciente 
e a sociedade, para reduzir a incidência ou os efeitos da moléstia e promover a integração do 
paciente em seu meio.  
· Planejar e desenvolver programas de prevenção de infestações, especialmente cicticerose, 
moléstia de Chagas, icticereose, meningite e outras, realizando campanhas de orientação, para 
diminuir a incidência destas moléstias ou minorar seus efeitos.  Este documento foi assinado 
digitalmente por.  Realizar exame de eletroencefalografia utilizando aparelhos especiais, para 
diagnosticar arritmias e localizar focos cerebrais.  
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
 
OBSTETRA 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da 
comunidade do Município, bem como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação 
na sua área específica, quando necessário.  
  
RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS  
Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições 
de exames e medicamentos, cirurgias e perícias.  
Tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgão anexos, atendendo e orientando a 
mulher no ciclo gravídico puerperal, prestando serviços em caráter emergencial ou 
ambulatorial.  
Executa cirurgias e tratamentos conforme o regime de ocupação do cargo; Orientar a 
população em campanhas de prevenção de saúde; Prestar assessoramento ao Conselho 
Municipal de Saúde.  
Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas 
educativas e coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, 
planejamento familiar, dependência química, dentre outros.  
Dar provimento aos meios de prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, 
coordenando, executando e controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as 
diversas áreas em suas necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF 
relativas às co-responsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo 
programas preventivos e informativos.  
Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.  
Praticar todos os atos pertinentes à Medicina na área de Obstetrícia. Praticar todos os atos 
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pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso internos e 
externos indicados em Medicina; atestar, no setor de sua atividade profissional, estados 
mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego. Atuar na área de sua 
especialidade. Conhecer ética e legislação profissional. 
 
ONCOLOGISTA 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da 
comunidade do Município, bem como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação 
na sua área específica, quando necessário.  
 
RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS.  
· Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições 
de exames e medicamentos, cirurgias e perícias.  
· Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas 
educativas e coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, 
planejamento familiar, dependência química, dentre outros - Dar provimento aos meios de 
prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, coordenando, executando e 
controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as diversas áreas em suas 
necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF relativas às co-
responsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo programas 
preventivos e informativos.  
· Realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica - clínica e/ou cirúrgica.  
· Acompanhar os pacientes portadores de neoplasia maligna dentro da área de atuação da 
especialidade definida pelo CRM.  
· Acompanhar o pós-operatório de pacientes.  
· Cumprir as normas técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria de 
Saúde.  
· Participar de equipes interdisciplinares, orientando a execução de programas de profilaxia de 
neoplasia maligna e outras, para evitar comprometimento do sistema fisiológico.  
· Compor equipe de saúde mental, participando das reuniões do serviço, tanto administrativa 
como técnicas.  
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
 
 
PROCTOLOGISTA 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da 
comunidade do Município, bem como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação 
na sua área específica, quando necessário.  
 
RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS  
· Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, 



                      

                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE 

                             LAURO DE FREITAS 

 

 Capacitação de Recursos Humanos Ltda. 
Telefax: (71) 3492-3905, (71) 3288-8604.  Site: www.libri.com.br  
 

46 

diagnóstico e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições 
de exames e medicamentos, cirurgias e perícias.  
· Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas 
educativas e coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, 
planejamento familiar, dependência química, dentre outros. 
Dar provimento aos meios de prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, 
coordenando, executando e controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as 
diversas áreas em suas necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF 
relativas às co-responsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo 
programas preventivos e informativos.  
· Realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica - clínica e/ou cirúrgica.  
· Acompanhar os pacientes portadores de neoplasia maligna dentro da área de atuação da 
especialidade definida pelo CRM.  
· Acompanhar o pós-operatório de pacientes.  
· Cumprir as normas técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria de 
Saúde.  
· Participar de equipes interdisciplinares, orientando a execução de programas de profilaxia de 
neoplasia maligna e outras, para evitar comprometimento do sistema fisiológico.  
· Compor equipe de saúde mental, participando das reuniões do serviço, tanto administrativa 
como técnicas.  
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
  
 
RADIOLOGISTA 
Prestar assistência médica, efetuando exames radiológicos especializados do sistema nervoso,  
cardiovascular e órgãos internos do tórax e abdômen, injetando contrastes liquido ou gasoso 
e/ou acionando aparelhos de Raios X e Mamografia, para atender as requisições médicas ou 
elucidar diagnósticos; supervisionar a realização de exames radiológicos simples, observando 
a técnica de execução ou as próprias chapas radiográficas, para assegurar sua nitidez e 
durabilidade. Participar das atividades de ensino,pesquisa e extensão. 
 
 
REUMATOLOGISTA 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da 
comunidade do Município, bem como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação 
na sua área específica, quando necessário.  
  
RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS  
· Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições 
de exames e medicamentos, cirurgias e perícias.  
· Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas 
educativas e coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, 
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planejamento familiar, dependência química, dentre outros -. Dar provimento aos meios de 
prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, coordenando, executando e 
controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as diversas áreas em suas 
necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF relativas às co-
responsabilidades sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo programas 
preventivos e informativos.  
· Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, com doenças 
que acometem o tecido conjuntivo, solicitando e interpretando exames complementares, 
formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento.  
· Efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade de 
Reumatologia.  
· Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento 
prescrito e evolução da doença.  
· Prestar atendimento de urgência em Reumatologia.  
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas 
 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL  
O Terapeuta Ocupacional é o profissional que terá a competência e habilidade para habilitar 
e/ou reabilitar, a partir das próprias atividades do cotidiano, os indivíduos com necessidades 
particulares e especiais. É o profissional que terá a capacidade de estudar, discutir e propor 
condições para uma qualidade de vida digna dos indivíduos, dentro de preceitos éticos, morais 
e sociais justos.  
  
RESPONSABILIDADES/ATRIBUIÇÕES  
Elaboração de diagnóstico e avaliação terapêutica ocupacional; desenvolvimento dos 
objetivos e planos de tratamento a partir de metodologias e técnicas próprias; execução de 
atos privativos: análise da atividade, realização das atividades da vida diária, profissional, de 
lazer; Avaliação, prescrição e ajuste de órteses, próteses, adaptações e dispositivos de auxílio; 
e intervenção sobre o ambiente.  
Através da utilização dos conceitos de cotidiano - trabalho, lazer e autocuidado, habilidades 
psicossociais, manipulativas e a análise das atividades nos diversos settings terapêuticos, 
desenvolve atividades orientadas para a emancipação e autonomia de pessoas que apresentam, 
por razões ligadas a problemáticas específicas - físicas, sensoriais, psicológicas, mentais ou 
sociais - temporárias ou definitivas, bem como dificuldades na inserção à participação na vida 
social.  
 
NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL - CAPS  
· Cuidar de indivíduos portadores de transtorno mental ou portadores de transtorno por uso 
indevido de álcool e outras drogas, nas suas diversas expressões - incluindo a crise - na 
perspectiva da Clínica Psicossocial e Redução de Danos em consonância com a Reforma 
Psiquiátrica.  
· Compor a equipe de saúde mental, participando das reuniões de serviços – administrativas e 
técnicas.  
· Elaborar conjuntamente protocolos e rotina de ação que possibilitem a normatização e 
sistematização  do cotidiano do processo de trabalho da equipe que deve ser rediscutido e 
atualizado sempre que necessário.  
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· Participar de atividades de apoio matricial no território, quais sejam:  
· promoção de espaços de discussão em conjunto com a ESF, valorizando os diversos saberes 
para a detecção precoce e abordagem adequada de pessoas com sofrimento psíquico; · 
criação, em conjunto com as ESF, estratégias para abordar problemas que se traduzam em 
maior vulnerabilidade. · rejeição a práticas que levem à medicalização de situações 
individuais e sociais, comuns à vida cotidiana; · desenvolvimento de ações de mobilização de 
recursos comunitários, buscando constituir espaços de vida saudáveis na comunidade, 
desmistificando e desconstruindo a cultura asilar e hospitalocêntrica bem  
como desenvolver atividades que promovam uma maior visibilidade da atenção psicossocial, 
destacando a relevância da articulação intersetorial, através de parceria com conselhos 
tutelares, escolas, associações de bairro, dentre outras; · prioridade às abordagens coletivas, 
identificando os grupos estratégicos para que a atenção em saúde  
mental se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na comunidade; · ampliação 
do vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras no tratamento e buscando constituir 
redes de apoio e integração; · visita domiciliar, atendimentos individuais, entre outras 
atividades, em conjunto com as equipes Saúde da Família a partir de necessidades 
identificadas.  
· Contribuir, na sua área específica, e participar das atividades de Educação Permanente das 
outras  
categorias da equipe do serviço de Saúde Mental, bem como de toda a rede da atenção - 
básica, urgências, dentre outras.  
· Realizar acolhimento, propiciando uma escuta qualificada, e elabora projetos terapêuticos 
individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação coletiva pela 
equipe de Saúde Mental do acompanhamento dos usuários, realizando ações 
multiprofissionais e transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada.  
· Desenvolver atividades específicas enquanto técnico de referencia com o grupo de usuários 
referenciados.  
· Realizar visitas domiciliares, com objetivo de avaliar a situação do usuário em seu domicílio 
e propor ações no sentido de prestar assistência e reinserção social.  
· Intensificar do atendimento no território ao usuário com quadro grave impossibilitado a se 
deslocar ao serviço - em crise, dificuldade de deambulação, entre outros.  
· Incluir familiares no projeto terapêutico do usuário através de atendimento à família e se 
necessário terapia familiar.  
· Promover atividades comunitárias enfocando a integração e reinserção do usuário na 
comunidade envolvendo, entre outros, atividades de geração de renda.  
· Desenvolver ações intersetoriais, em áreas como assistência social, educação e justiça, entre 
outros.  
· Formar grupos e oficinas - informativos, terapêuticos, de orientação, temáticos, entre outros, 
executadas por profissional de nível superior ou nível médio.  
· Realizar atendimento individual e em grupo para avaliação e orientação dos indivíduos 
portadores de transtorno mental ou portadores de transtorno por uso indevido de álcool e 
outras drogas e seus familiares quanto aos aspectos da vida cotidiana, tais como: atividades da 
vida diária, da vida de prática, da vida de trabalho e da vida de lazer.  
· Promover a independência pessoal e profissional com indivíduos portadores de transtorno 
mental ou portadores de transtorno por uso indevido de álcool e outras drogas através de 
atividades físicas, lúdicas, pedagógicas e artesanais.  
· Trabalhar as disfunções e/ou risco de disfunção ocupacional ocasionado pelo transtorno 
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mental ou pelo uso indevido de álcool e outras drogas.  
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
 
 
BIOMÉDICO 
 
Compete ao Biomédico exercer, nas unidades e programas de saúde pública da rede 
municipal, atividades biomédicas, com as seguintes atribuições de referencia: realizar análise 
físico-químicas e microbiológicas de interesse para saúde; atuar, sob supervisão médica, em 
serviços de hemoterapia, de radiodiagnostico e de outros para quais esteja legalmente 
habilitado; realizar avaliação clínico-laboratorial, assinando os respectivos laudos; operar 
verificações e analises para aferição e controle de qualidade de insumos biológicos como 
reagentes soros e vacinas dentre outros; realizar análises para aferição e controle da qualidade 
de alimentos, elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e 
entrevistas; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referente à sua 
área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico 
e auxiliar. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
FONOAUDIOLOGO 
 
Desenvolver atividades relacionadas ao tratamento das disfunções da fala e da escrita, 
contribuindo para integração social de pessoas portadoras de deficiência dessa natureza.  
 
RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS  
Viabilizar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala do usuário e/ou paciente, através de 
atividades de treinamento fonético, auditivo, de dicção e empostação da voz, de acordo com a 
deficiência oral identificada.  
Desenvolver trabalhos de reeducação na área da comunicação escrita, oral, fala e audição.  
Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
 
 
 
 
PNEUMOPEDIATRA 
 
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da 
comunidade do Município, bem como, desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação 
na sua área específica, quando necessário.  
  
RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS  
· Assegurar atendimento integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições 
de exames e medicamentos, cirurgias e perícias.  
· Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do sistema de saúde do 
Município, desenvolvendo ações preventivas e assistências, promovendo campanhas 
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educativas e coordenando grupos específicos de trabalho - diabetes, hipertensão, 
planejamento familiar, dependência química, dentre outros -.  
· Dar provimento aos meios de prevenção e preservação da saúde do servidor municipal, 
coordenando, executando e controlando o serviço de medicina ocupacional, apoiando as 
diversas áreas em suas necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMLF 
relativas às co-responsabilidades  
sociais referentes aos serviços terceirizados e desenvolvendo programas preventivos e 
informativos.  
· Diagnosticar bronco pneumopatias, valendo-se de meios clínicos e outros meios auxiliares, 
para estabelecer o plano terapêutico.  
· Acompanhar o desenvolvimento físico e psíquico das crianças.  
· Prevenir, diagnosticar e tratar situações patológicas ou doenças.  
· Ser responsável pelo bem-estar da criança, desde a fase da concepção até à adolescência.  
· Promover, juntamente com a equipe multiprofissional, a prevenção da tuberculose, 
elaborando programas de diagnóstico precoce e tratamento e de controle dos focos, para 
promover a saúde da comunidade.  
· Promover atividades de sua especialização, desenvolvendo terapia intensiva e outros 
programas de saúde, para tratar ou controlar o tratamento de pacientes com insuficiência 
respiratória.  
· Fazer perícia nos portadores de moléstias profissionais do sistema respiratório, examinando-
os e emitindo laudos, para atender a finalidades judiciais, previdenciárias e outras afins.  
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
 
NUTRICIONISTA 
 
Desenvolver atividades de planejamento, coordenação e supervisão de serviços ou programas 
relativos à educação alimentar e nutrição. 
RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS 
· Elaborar, implantar, manter e avaliar planos e/ou programas de alimentação e nutrição. 
· Coordenar e propor adoção de normas, padrões e métodos de educação e assistência alimentar, 
nos estabelecimentos escolares, hospitalares e outros. 
· Prestar informações técnicas para divulgação de normas e métodos de higiene alimentar, visando a 
proteção materno infantil e dos doentes. 
· Elaborar diagnóstico nutricional, examinando as condições alimentares e de nutrição da população. 
· Planejar, coordenar e executar e/ou supervisionar programas educativos para criação, readaptação 
ou alteração de hábitos e regimes alimentares adequados à população. 
· Registrar consultas elaborando dietas, sob orientação médica como complemento do tratamento ao 
paciente. 
· Orientar o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição das refeições, 
recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição para possibilitar um melhor 
rendimento do serviço. 
· Zelar pela ordem e manutenção das condições higiênicas e de segurança no ambiente de trabalho. 
· Registrar em prontuário consultas e/ou atendimentos prestados aos clientes, assim como efetua 
registro de despesas e de pessoas que recebem refeições, fazendo anotações em formulários 
apropriados para estimular custo médio de alimentação. 
· Inspecionar, orientar e executar atividades relacionadas com a inspeção de saúde nos 
estabelecimentos com base na legislação vigente. 
· Dar suporte às Equipes de Saúde da Família. 
· Avaliar o paciente individualmente e verificar a necessidade do tratamento e encaminhamento para 
outros profissionais. 
·  Realizar atendimento ambulatorial e/ou visita domiciliar em cada Distrito Sanitário conforme a 
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divisão dos nutricionistas nas Unidades de Saúde; 
· Promover atividades educativas, como sala de espera e palestras condizentes com a programação 
anual, datas comemorativas e eventos; 
·  Orientar o paciente, seus cuidadores e familiares durante todo o tratamento ambulatorial ou 
domiciliar; 
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
 
VETERINARIO 
 
Realizar visita técnica em relação à inspeção sanitária, epidemiológica e zoonoses;   
Realizar controle de zoonoses;   
Realizar cirurgias;   
Realizar clinica de médio e grande animais;  
Realizar avaliação de manual de boas praticas e PGRS;   
Realizar diagnóstico, prevenção e controle de agravos;  
Participar de campanhas de prevenção;   
Realizar vacinação de animais;   
Realizar ações educativas;   
Realizar coleta de material biológico e alimentar;   
Realizar busca ativa;   
Realizar controle entomológico;  
Realizar avaliação de dados;  
Realizar outras atribuições correlatas. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Área de Saúde 
 
Desenvolver atividades com crianças, jovens e adultos nas mais variadas formas e modalidades de 
atividade física, nas perspectivas da prevenção e da promoção, proteção e recuperação da saúde, do 
rendimento físico esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades 
físicas, esportivas e recreativas e com pessoas, pacientes e grupos com deficiências físicas, 
portadores de transtorno mental ou portadores de transtorno por uso indevido de álcool e outras 
drogas. 
 
ODONTOLOGO 
Desenvolver atividades odontológicas, através da realização de exames preventivos, tratamentos, 
perícias e orientação a pacientes em geral. 
RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS 
· Promover ações integradas de saúde e higiene bucal, por meio do desenvolvimento de programas e 
participação de campanhas e atividades odontológicas de caráter geral, exames e tratamentos. 
· Contribuir para o processo de programação e de avaliação das medidas de controle das doenças 
transmissíveis, através de ações de vigilância epidemiológica, compreendendo informações, 
investigações e levantamentos. 
· Buscar uma maior eficácia e eficiência no desenvolvimento das tarefas, por meio da orientação e 
supervisão da equipe auxiliar de odontologia. 
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
 
NO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR - PSF 
· Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 
programação em saúde bucal. 
· Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das 
urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais. 
· Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
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diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, 
a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade. 
· Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento. 
· Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças 
bucais. 
· Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da 
Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar. 
· Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do THD, ACD e ESF. 
· Realizar supervisão técnica do THD e ACD. 
· Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 
· Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
 
 
TOPÓGRAFO 
 
Executar levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de levantamentos altimétricos e 
planimétricos; implantar, no campo, pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, 
obras civis, industriais, rurais e delimitando glebas; planejar trabalhos  em geomática; analisar 
documentos e informações cartográficas, interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens 
orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando acidentes geométricos e pontos de apoio para 
georeferenciamento e amarração, coletando dados geométricos. Efetuar cálculos e desenhos e 
elaborar documentos cartográficos, definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando 
aerotriangulação, restituindo fotografias aéreas.  conforme necessidade do serviço e orientação 
superior. 
 
 
DESENHISTA PROJETISTA 
 
Auxiliar arquiteto e engenheiros no desenvolvimento e na coordenação de projetos e construção civil 
e arquitetura. Proceder levantamento e medições de edificações, ambientes e locações de tudo que 
se fizer necessário, afeta o trabalho, para posterior execução dos desenhos, elaborar as minutas dos 
memoriais descritivos, baseando-se em plantas e matas, desenhados, identificando divisas e 
confrontações das área representadas, arquivar documentos relativos ao projeto, executar tarefas 
pertinentes na área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática, executar 
outras tarefas compatíveis com a exigência para o exercício da função.Desenhar plantas, cortes, 
fachadas e detalhes de prédios; elaborar gráficos e desenhos em perspectiva; preparar croquis e 
passar para escala; executar desenhos arquitetônicos e de projetos de obras; fazer cálculos de 
coordenadas geográficas; elaborar e desenhar letreiros e cartazes, clichês, organogramas, 
fluxogramas e gráficos em geral; fazer desenhos didáticos em geral; executar plantas em face de 
cadernetas de campo hidrográficas; desenhar projetos de ajardinamento; elaborar esquemas de 
sistema elétrico e telefônico; proceder a reconstituição de plantas; desenhar plantas de alinhamento, 
traçados de ruas, cortes, curvas de nível; executar a redução e ampliação de plantas; colaborar na 
confecção de maquetes; responsabilizar-se pela guarda e conservação do material de trabalho, bem 
como por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar 
tarefas afins. 
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AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
Executar Serviços simples de digitação; Registro conferencia e serviços de escritório, datilografando 
correspondências e documentos, preenchendo formulários; Serviços auxiliares de rotina de 
pagamento de pessoal preenchendo formulários, confere documentos conforme orientação da chefia; 
Serviços auxiliares relativos à rotina de compra e controle de materiais, separando material de acordo 
com o pedido; Executa outras tarefas correlatas de escritório a exemplo de protocolar documentos, 
organizar arquivos simples, operar máquina copiadora (xerox, mimeografo, etc), efetuar contatos 
telefônicos necessários ao andamento dos serviços; Executa outras tarefas correlatas. 
 
 
AGENTE DE TRÂNSITO 
 
Fiscalizar o Transporte Coletivo municipal, observando o rigoroso cumprimento das disposições 
legais e regulamentos vigentes aos horários, itinerário, pontos de parada, tempos de freqüência de 
viagem, segurança, vistoriando os equipamentos e condições da frota, observando a conduta dos 
profissionais de operação e emitindo notificação em caso de irregularidades; fiscalizar i sistema de 
taxi do município, recebendo, conferindo e analisando a documentação exigida e as solicitações 
concessão de exploração de serviços; bem como fiscalizando a qualidade dos serviços prestados e a 
conduta dos profissionais; fiscalizar o trânsito de veículos nas vias municipais, podendo aplicar multas 
em consonância com a legislação especifica, bem como empreender ações que assegurem a 
disciplina e fluidez do trafego.   
 
 
AGENTE DE TRIBUTOS 
 
Atendimento ao púbico no que concerne às cobranças de tributos. 
Análise de desempenho dos processos da área tributária, quando da sua competência. Digitação de 
informações Cadastrais. Demais atividades ligadas á área tributária e rendas. 
 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
Elabora relatórios e levantamentos detalhados relativos à administração de pessoal, materiais, 
orçamento e finanças; Redige e eventualmente datilografa cartas, ofícios, memorando e outros 
documentos; Supervisiona a execução de rotinas de pessoal, envolvendo admissão, registro, 
pagamento, acompanhamento e desligamento de empregados; Mantém quando necessário contato 
com bancos, cartórios, repartições publicas e outras instituições, objetivando solucionar problemas ou 
encaminhar documentos e processos; Executa outras tarefas correlatas. 
 
 
FISCAL MUNICIPAL 
 
Fiscalizar o cumprimento das leis, decretos e normas municipais de uso e ocupação do solo, obras, 
limpeza urbana, posturas públicas e dos serviços públicos permissionários. Fiscalizar também as 
licenças e ou alvarás de funcionamento do comércio e indústria, publicidade e comércio informal, 
poluição e degradação ambiental . Executar outras atividades correlatas. 
 
GUARDA MUNICIPAL 
 
Manter a ordem, segurança e condições de conservação e  higiene  do  local  de trabalho;  Zelar ela  
guarda,  manutenção  e  conservação  dos materiais  e   equipamentos,  relativos  à  sua  área  de 
atuação, mantendo  os  locais  limpos  e  arrumados; realizar  controle  da  qualidade  dos  serviços 
prestados,  visando  a  melhoria  do  atendimento  ao público; Participar dos programas de  
treinamentos aperfeiçoamento relacionados com a sua área de competência profissional;  
Desempenhar  outras atividades que, na forma das  leis, regulamentam as profissões,  se  incluam  
na  sua  esfera  de competência. 
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MOTORISTA 
 
Dirigir veículos, observando a sinalização, a velocidade e o fluxo de trânsito; transportar pessoas, 
materiais, máquinas e equipamentos, conduzindo-os aos locais determinados; dirigir com cautela e 
moderação; garantir a segurança das pessoas (pedestres e passageiros); executar serviços de 
entrega e retirada de materiais, documentos, correspondências, volumes, encomendas, assinando ou 
solicitando o protocolo que comprova a execução dos serviços; controlar carga e descarga de 
materiais e máquinas; zelar pela conservação de materiais, de equipamentos, de móveis,de utensílios 
e de documentos transportados; atender à legislação, usando o cinto de segurança e observando as 
demais normas de segurança inerentes à função; zelar pela manutenção e conservação do veículo; 
verificar o estado dos pneus, o nível de lubrificantes, o do combustível e o da água; verificar e testar 
os sistemas de freio e o elétrico, para certificar-se das suas condições; comunicar as falhas do 
veículo para a chefia superior e solicitar os devidos reparos; vistoriar o veículo, certificando-se das 
condições de funcionamento; providenciar abastecimento de combustível, de água e de lubrificante 
para o veículo; manter o veículo limpo (internamente e externamente); manter a documentação legal 
em seu poder durante a realização dos serviços e zelar pela mesma; executar outras tarefas 
correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPÁMENTOS 
 
• Atribuições/Descrição de Função – Ter conhecimento em instalações elétricas para montagem de  

stands, feiras e outros eventos; saber lidar com público e tomar decisões relacionadas com a área 
técnica; montar exposições artísticas e culturais, dispondo os painéis e as obras conforme orientação 
recebida; receber e transportar obras de arte; elaborar programação visual de exposições de menor 
porte; montar chassis e molduras em desenhos e gravuras; identificar e etiquetar peças expostas etc; 
executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
 
 
RECEPCIONISTA 
 
Recepcionar, informar e encaminhar o público interno e externo, obedecendo às normas internas do 
local de trabalho; atender telefones, anotar e transmitir recados; identificar e registrar visitantes; 
receber, conferir, registrar e distribuir correspondências e documentos; repassar informações e 
relatórios conforme a necessidade do serviço; controlar entrada e saída de visitantes, de 
equipamentos e de utensílios; operar máquinas de escritório de natureza simples, tais como: 
telefones, computadores, impressoras, aparelhos de fax e outros; responder a chamadas telefônicas, 
propiciando informações gerais e precisas, interna e externamente; informar à segurança do local de 
trabalho sobre pessoas ou movimentações estranhas ao setor; manter a higienização e a limpeza do 
local de trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação 
superior. 
 
 
TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO 
 
Executar serviços de digitação em geral; confeccionar relatórios diversos; executar serviços de 
reprografia e multiplicação de documentos;  receber e registrar materiais e documentos; atender e 
transferir ligações telefônicas; selecionar, organizar e manter atualizados os arquivos; prestar auxílio 
à toda atividade técnica, desenvolvida na sua área de atuação;  encaminhamento de documentação e 
correspondência geral; controlar e arquivar publicações oficiais; orientar e elaborar a classificação, 

Operar máquinas rodoviárias para executar trabalhos de construção, de melhoramento, de 
restauração, de conservação e de sinalização de  
estradas; operar máquinas pesadas como trator, retroescavadeira, trator de esteira, motoniveladora, 
trator agrícola, pá mecânica e roçadeira mecanizada acoplada ao trator agrícola;  
executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.  Emprego 
Público/função – Operador de Palco   
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codificação, catalogação e tramitação de papéis e documentos sob sua responsabilidade; executar 
serviços de expedição de documentos; realizar registros contábeis de pequena complexidade; auxiliar 
na elaboração de prestação de contas; efetuar registros referentes ao controle da receita, despesa e 
do patrimônio do órgão; operar aparelhos de processamento de dados; auxiliar na aquisição e 
suprimento de material permanente e de consumo; fazer anotações nos livros e nos exemplares de 
ocorrências em geral; colaborar na redação de relatórios anuais e parciais atendendo exigências do 
órgão; lavrar termo de posse, apostilas, certidões e termos de ocorrência em geral; realizar registros 
em geral; atender chamadas telefônicas prestando informações e anotando recados; registrar as 
visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais para possibilitar o controle dos 
atendimentos diários; afixar avisos, editais e outros informes de interesse público; receber e 
encaminhar sugestões e reclamações de pessoas que atender; digitar expedientes; executar outras 
tarefas afins. 
 
 
TELEFONISTA 
 
Operar mesas telefônicas, atender e efetuar ligações internas e externas, transmitir recados e prestar 
informações, zelar pela conservação e manutenção do equipamento, a fim de garantir a comunicação 
entre os setores e com o público em geral; e outras atividades correlatas.   
 
 
TÉCNICO EM FARMÁCIA 
 
Farmácias de unidades de saúde básicas, especializadas ou hospitalares ou afins, Central de 
Abastecimento farmacêutico e Departamento de Assistência Farmacêutica. 
Prestar auxílio no recebimento, armazenamento e distribuição dos medicamentos verificando 
quantidade, validade e laudo, dentre outros itens. Organizar os medicamentos nas prateleiras, bem 
como verifica sua quantidade em relação à ficha de estoque. Elaborar e separar as solicitações das 
unidades básicas de saúde, prontos socorros e medicamentos do programa de alto custo, entre 
outros. Baixar fichas, observando as validades próximas ao vencimento. Auxiliar na elaboração dos 
relatórios e pedidos de medicamentos dos programas, dispensar medicamentos aos pacientes nas 
unidades básicas de saúde e outras unidades sob supervisão do farmacêutico. Digitar dados nos 
sistemas informatizados de gestão de insumos. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem 
atribuídas pelo farmacêutico. Desempenhar tarefas afins.  
 
 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
 
Execução de trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior; 
Operação e/ou utilização de equipamentos, instalações e materiais; Aplicação das normas técnicas 
concernentes aos respectivos processos de trabalho;  Levantamento de dados de natureza técnica; 
Condução de trabalho técnico; Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 
manutenção; Treinamento de equipes de execução de obras e serviços técnicos; 
Desempenho de cargo e função técnica circunscritos ao âmbito de sua habilitação; Fiscalização da 
execução de serviços e de atividade de sua competência; Organização de arquivos técnicos; 
Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de qualidade; Execução de serviços de 
manutenção de instalação e equipamentos; Execução de instalação, montagem e reparo; Prestação 
de assistência técnica, ao nível de sua habilitação, na compra e venda de equipamentos e materiais; 
Elaboração de orçamentos relativos às atividades de sua competência; Execução de ensaios de 
rotina; Execução de desenho técnico. 
 
AUXILIAR DE CLASSE 
Atuar na sala de aula, auxiliando toda e qualquer ação docente durante a aula ou durante o intervalo, 
desenvolvendo atividade-suporte ou preparatória, conduzindo e auxiliando os alunos ao bom 
desempenho docente, acompanhando e auxiliando os alunos durante a merenda, sono, banho e 
realização de suas necessidades básicas.     
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CONDUTOR SOCORRISTA SAMU 192 
Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes; Conhecer  
integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; Estabelecer contato radiofônico  (ou  
telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; Conhecer a malha viária 
local; Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; nas imobilizações e transporte 
de vítimas; Realizar medidas reanimação cardio respiratória básica; Identificar todos os tipos de 
materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde;  
Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço 
predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; cumprir com pontualidade 
seus horários de chegada aos plantões determinados, com o mínimo de quinze minutos de 
antecedência; utilizar se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos 
colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio; 
 
CONDUTOR SOCORRISTA/MOTOLÂNCIA SAMU 192 
Conduzir motos, observando as leis de trânsito; Vistoriar a moto, verificando o estado dos pneus, 
nível de combustível, óleo e água. Testar os freios e a parte elétrica;  Comunicar ao superior imediato 
qualquer anormalidade verificada no veículo, bem como a ocorrência de acidentes; Exercer o 
atendimento pré-hospitalar direto com suporte básico de vida, realizar os atos de enfermagem 
possíveis e necessários no ambiente pré-hospitalar sob supervisão direta ou à distância do médico  
regulador ou do enfermeiro em unidades móveis tipo motocicleta; Conhecer a rede de serviços da 
região; Auxiliar na determinação do local de destino do paciente; garantir a continuidade da atenção 
médica ao paciente, até a sua recepção nos serviços de urgência; Assistir ao enfermeiro no 
planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; 
Participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em 
urgências/emergências; Realizar manobras de extração manual de vítimas. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Realizar atividades de suporte a equipe de saúde no cumprimento das políticas de atendimento ao 
cidadão, executando, sob supervisão do enfermeiro, atividades técnicas e auxiliares de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, visando a integração e manutenção das ações básicas de saúde 
pública desenvolvidas nas diversas unidades do Município.  
  
RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS  
· Auxiliar no tratamento do paciente, executando atividades de assistência de enfermagem, 
especificamente prescritas, ou de rotina, excetuadas as privativas do Enfermeiro. · Acompanhar o 
quadro clínico do paciente, observando, reconhecendo e descrevendo sinais e sintomas, ao nível de 
sua qualificação, mantendo vigilância quando necessário. · Contribuir para o bem estar do paciente, 
prestando cuidados de higiene e conforto e zelando por sua segurança, garantindo a ordem e 
esterilização, do material e de equipamentos. · Auxiliar o Médico no atendimento, preparando o 
ambiente de trabalho e o paciente para consultas, exames e tratamentos.  · Colaborar na execução 
dos Programas de Educação para a Saúde, prestando orientação a pacientes na pós-consulta e na 
alta. · Colaborar para manutenção sistemática da ordem e higiene do ambiente de trabalho, em 
conformidade com as instruções técnicas específicas, visando o controle de infecção.  
· Realizar visitas domiciliares, auxiliando nos projetos que contemplem ações básicas de saúde e 
controle sanitário.  
· Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.  
  
NO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR - PSF  
· Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e 
da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no 
planejamento local. · Realizar o cuidado em saúde da população descrita, prioritariamente no âmbito 
da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre 
outros), quando necessário. · Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde 
da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; · Garantir a 
integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de 
agravos e curativas. · Dar garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações 
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programáticas e de vigilância à saúde. · Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de 
notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local. · Realizar a escuta 
qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento 
humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo. · Responsabilizar-se pela população 
adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros 
serviços do sistema de saúde. · Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da 
equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis. · Promover a mobilização e a participação da 
comunidade, buscando efetivar o controle social. · Identificar parceiros e recursos na comunidade que 
possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS. · Garantir a 
qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica. · 
Participar das atividades de educação permanente; e · Realizar outras ações e atividades a serem 
definidas de acordo com as prioridades locais. · Participar das atividades de assistência básica 
realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc). · 
Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, 
conforme planejamento da equipe. · Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da USF.  
  
NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL - CAPS  
· Cuidar de indivíduos portadores de transtorno mental ou portadores de transtorno por uso indevido 
de álcool e outras drogas, nas suas diversas expressões (incluindo a crise), na perspectiva da Clínica  
Psicossocial e Redução de Danos em consonância com a Reforma Psiquiátrica. · Compor a equipe 
de saúde mental, participando das reuniões de serviços - administrativas e técnicas -. · Elaborar 
conjuntamente protocolos e rotina de ação que possibilitem a normatização e sistematização do 
cotidiano do processo de trabalho da equipe que deve ser rediscutido e atualizado sempre que 
necessário. · Participar de atividades de apoio matricial no território, quais sejam:  promoção de 
espaços de discussão em conjunto com a ESF, valorizando os diversos saberes para a detecção 
precoce e abordagem adequada de pessoas com sofrimento psíquico;  criação, em conjunto com as 
ESF, estratégias para abordar problemas que se traduzam em maior vulnerabilidade. · rejeição a 
práticas que levem à medicalização de situações individuais e sociais, comuns à vida cotidiana.  
· desenvolvimento de ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços 
de  
vida saudáveis na comunidade, desmistificando e desconstruindo a cultura asilar e hospitalocêntrica 
bem como desenvolver atividades que promovam uma maior visibilidade da atenção psicossocial, 
destacando a relevância da articulação intersetorial, através de parceria com conselhos tutelares, 
escolas, associações de bairro, dentre outras; · prioridade às abordagens coletivas, identificando os 
grupos estratégicos para que a atenção em saúde mental se desenvolva nas unidades de saúde e 
em outros espaços na comunidade; · ampliação do vínculo com as famílias, tomando-as como 
parceiras no tratamento e buscando constituir redes de apoio e integração; · visita domiciliar, 
atendimentos individuais, entre outras atividades, em conjunto com as equipes Saúde da Família a 
partir de necessidades identificadas. · Contribuir, na sua área específica, e participa das atividades de 
Educação Permanente das outras categorias da equipe do serviço de Saúde Mental, bem como de 
toda a rede da atenção - básica, urgências, dentre outras. · Realizar acolhimento, propiciando uma 
escuta qualificada, e elabora projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que 
permitam a apropriação coletiva pela equipe de Saúde Mental do acompanhamento dos usuários, 
realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade 
compartilhada. · Desenvolver atividades específicas enquanto técnico de referencia com o grupo de 
usuários referenciados. · Realizar visitas domiciliares, com objetivo de avaliar a situação do usuário 
em seu domicílio e propor ações no sentido de prestar assistência e reinserção social.  
· Intensificar o atendimento no território ao usuário com quadro grave impossibilitado de se deslocar 
ao serviço - em crise, dificuldade de deambulação, entre outros. Incluir familiares no projeto 
terapêutico do usuário  através de atendimento à família e se necessário terapia familiar.  Promover 
atividades comunitárias enfocando a integração e reinserção do usuário na comunidade envolvendo, 
entre outros, atividades de geração de renda. · Desenvolver ações intersetoriais, em áreas como 
assistência social, educação e justiça, entre outros.  Realizar grupos e oficinas - informativos, 
terapêuticos, de orientação, temáticos, entre outros - executadas por profissional de nível superior ou 
nível médio. · Enfatizar, através da atividade artística, o processo construtivo e a criação do novo 
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através da produção de acontecimentos, experiências, ações, formas, objetos. · Propiciar a livre 
expressão dos participantes através dos materiais artísticos disponíveis com objetivo de obter um 
resultado material/produto/obra, respeitando-se o tempo individual, escolhas e possibilidades de cada 
um. · Fornecer orientação técnica e teórica facilitando um olhar estético quando cabível. · Apresentar 
imagens de obras de artistas enriquecendo o contato com a cultura. · Estimular a organização, 
montagem, realização e divulgação de exposições como medida promotora de auto-estima, auto-
gestão e inserção social.  Estimular a formação de vínculos sociais e afetivos e, sobretudo, através do 
laço com a própria produção, facilitar a elaboração e construção de um lugar para o sujeito. · 
Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Desenvolvimento de atividades de preparo e manuseio de materiais e operação de equipamentos 
para exames de radioterapia e bioimagem: operação de aparelhos médicos para produzir imagens e 
gráficos funcionais; preparação de pacientes e realização de exames de radioterapia e bioimagem; 
em conformidade com as normas e procedimentos de biosegurança e qualidade. 
  
TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
Desenvolvimento de atividades de coleta, distribuição e processamento de amostras biológicas; 
manuseio e conservação de equipamentos de laboratório de biodiagnostico; orientação de pacientes 
quanto a coleta do material biológico; realização de exames conforme protocolo e procedimentos 
técnicos de qualidade e biossegurança; operação de equipamentos analíticos e de suporte e 
mobilização de comunicação para registro e troca de informações. 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
Auxilia na instrumentação do cirurgião dentista, acompanhando suas atividades sistematicamente 
(trabalho a quatro mãos) no atendimento de várias faixas etárias; executa e orienta a aplicação tópica 
de substâncias (flúor) para a prevenção de cárie dental, colaborando no desenvolvimento de 
programas educativos; auxilia na recepção de pacientes na sala de espera e elaborando fichas 
cadastrais, com dados pessoais e o endereço, estabelecendo horários de consulta com o dentista; 
convoca e acompanha os escolares da sala de aula até o consultório dentário para os exames e 
tratamentos; executa diariamente limpeza e assepsia do campo de atividades odontológicas, 
limpando utensílios e esterilizando o instrumental usado; efetua a conservação e providencia a 
manutenção do equipamento odontológico; organiza os arquivos e armários de medicamentos; efetua 
o registro das atividades em mapas diários e mensais; executa outras tarefas correlatas que lhe forem 
atribuídas pelo superior imediato.   
  
RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS  
I - realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos,  
mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde;  
II - proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados;  
III - preparar e organizar instrumental e materiais necessários;  
IV - instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos;  
V - cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos;  
VI - organizar a agenda clínica;  
VII - acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros 
da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar; e VIII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. NO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR - PSF  
I - participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e 
da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no 
planejamento local; II - realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito 
da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre 
outros), quando necessário; III - realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde 
da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; IV - garantir 
a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de 
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agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações 
programáticas e de vigilância à saúde; V - realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de 
notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; VI - realizar a escuta 
qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento 
humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo;  
VII - responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando  
esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde;  
VIII - participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização  
dos dados disponíveis;  
IX - promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social;  
X - identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações  
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS;  
XI - garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção  
Básica;  
XII - participar das atividades de educação permanente; e  
XIII - realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais 
 

 
 
SALVA-VIDAS 
 
Executa serviços de suporte às atividades náuticas; Suporte as operações e serviços; apoio aos 
eventos náuticos; suporte aos banhistas; suporte as ações de mobilização social; Execução de 
serviços de salvamento humano e defesa civil; Executa outras tarefas correlatas. 
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ANEXO III 
 

PROGRAMAS PARA AS DISCIPLINAS DOS 
DIVERSOS CARGOS VAGOS 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Professor de Ens. Fund. 6º ao 9º ano – Português 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
 

• Língua Portuguesa 
Leitura e Interpretação de textos. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). Divisão Silábica. Estrutura e 
Formação de Palavras. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem. Funções da Linguagem. 
Encontros Vocálicos e Consonantais. Acentuação. Pontuação. Emprego de Crase. Pontuação. Flexão 
Nominal e Verbal. Verbos defectivos. Vozes Verbais (transformação). Uso e Colocação de Pronomes. 
Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: Termos da Oração. 
Frase. Oração. Período: Processo de Coordenação e Subordinação. Emprego das Conjunções. 
Semântica: Significação das Palavras, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Polissemia, 
Denotação e Conotação.  
 

• Literatura 
 
Figuras de estilos; II – Gêneros literários; III – Escolas Literárias Brasileiras. Literatura de Informação. 
Barroco – com destaque para a obra de Gregório de Matos e Pe. Antônio Vieira. Arcadismo. 
Romantismo – Poesia. Introdução, características. As Gerações Românticas, Produções Literárias da 
1º Geração com destaque para Gonçalves Dias. Produção Literária da 2º Fase, destaque Álvares de 
Azevedo. Produção Literária da 3º Fase com destaque para Castro Alves. Romantismo prosa e 
teatro. Produção Literária com destaque para José de Alencar e Martins Pena. Realismo – 
Naturalismo. Introdução, Características, Produção Literária em Prosa com destaque em Machado de 
Assis e Aluísio de Azevedo. Parnasianismo. Introdução Literária com destaque em Olavo Bilac. Pré – 
modernismo. Introdução, características e produção literária com destaque para Lima Barreto e 
Euclides da Cunha. Modernismo. 1º Fase – Semana de Arte Moderna e seus representantes. 2º Fase 
– Prosa e Poesia, destaque para Jorge Amado. Pós – modernismo. Introdução, Características e 
Produção Literária com destaque para João Cabral de Melo.  
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
Planejamento. Fases. Divisões. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de Educação. 
Pedagogia Tradicional. Pedagogia Tecnicista. Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Pedagogia 
crítico – social dos conteúdos. Parâmetros curriculares nacionais para o Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. Organização curricular; a interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos. 
Avaliação da Aprendizagem: diferentes concepções e principais formas de avaliação. Temas 
Transversais. Educação e Pluriculturalidade: o respeito às diferenças. As relações da escola com a 
família. Compromisso da Educação Pública com a sociedade. Gestão democrática, colegiados 
escolares e participação da comunidade na vida escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – Lei 9394 de 20/12/1996. A Educação na Constituição Federal. Educação pública e 
igualdade de oportunidades educacionais. A garantia de acesso e permanência na escola. Educação 
e cidadania: direitos fundamentais e garantias individuais na Constituição Federal. A educação 
pública como instrumento de inclusão social. A escola democrática enquanto agência de formadores 
de seres humanos. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A proteção à criança e ao adolescente. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Professor de Ens. Fund. 6º ao 9º ano -  Matemática 
 
Língua Portuguesa 
Leitura e Interpretação de textos. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). Divisão Silábica. Estrutura e 
Formação de Palavras. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem. Funções da Linguagem. 
Encontros Vocálicos e Consonantais. Acentuação. Pontuação. Emprego de Crase. Pontuação. Flexão 
Nominal e Verbal. Verbos defectivos. Vozes Verbais (transformação). Uso e Colocação de Pronomes. 
Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: Termos da Oração. 
Frase. Oração. Período: Processo de Coordenação e Subordinação. Emprego das Conjunções. 
Semântica: Significação das Palavras, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Polissemia, 
Denotação e Conotação.  
 
Conhecimentos Pedagógicos 
Planejamento. Fases. Divisões. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de Educação. 
Pedagogia Tradicional. Pedagogia Tecnicista. Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Pedagogia 
crítico – social dos conteúdos. Parâmetros curriculares nacionais para o Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. Organização curricular; a interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos. 
Avaliação da Aprendizagem: diferentes concepções e principais formas de avaliação. Temas 
Transversais. Educação e Pluriculturalidade: o respeito às diferenças. As relações da escola com a 
família. Compromisso da Educação Pública com a sociedade. Gestão democrática, colegiados 
escolares e participação da comunidade na vida escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – Lei 9394 de 20/12/1996. A Educação na Constituição Federal. Educação pública e 
igualdade de oportunidades educacionais. A garantia de acesso e permanência na escola. Educação 
e cidadania: direitos fundamentais e garantias individuais na Constituição Federal. A educação 
pública como instrumento de inclusão social. A escola democrática enquanto agência de formadores 
de seres humanos. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A proteção à criança e ao adolescente. 

 
Conhecimentos Específicos 
Conjuntos numéricos (operações e problemas). Sistema e operações com números decimais.  
Sistema de medidas e transformação de medidas. Expressões numéricas (com todas as operações).  
Percentagem. Regra de três simples e composta. Juros simples. Problemas com números naturais e 
fracionários. Sistemas de equação. Equações do 1º E do 2º grau. Funções do 1º e 2º grau. Geometria 
plana teoria de tales, Pitágoras, triângulos, quadriláteros, circunferências, áreas). Relações métricas 
num triângulo. Trigonometria, função modular, função exponencial, logarítimos, seqüências, 
progressão aritmética, progressão geométrica, matrizes, determinantes, sistema, análise 
combinatória, números binomiais, probabilidades, números completos, equações polinomiais, 
polinômios, geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, equação polinomiais, derivada, 
integral. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Professor de Ens. Fund. 6º ao 9º ano -  História 
 
Língua Portuguesa 
Leitura e Interpretação de textos. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). Divisão Silábica. Estrutura e 
Formação de Palavras. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem. Funções da Linguagem. 
Encontros Vocálicos e Consonantais. Acentuação. Pontuação. Emprego de Crase. Pontuação. Flexão 
Nominal e Verbal. Verbos defectivos. Vozes Verbais (transformação). Uso e Colocação de Pronomes. 
Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: Termos da Oração. 
Frase. Oração. Período: Processo de Coordenação e Subordinação. Emprego das Conjunções. 
Semântica: Significação das Palavras, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Polissemia, 
Denotação e Conotação.  
 
Conhecimentos Pedagógicos 
Planejamento. Fases. Divisões. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de Educação. 
Pedagogia Tradicional. Pedagogia Tecnicista. Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Pedagogia 
crítico – social dos conteúdos. Parâmetros curriculares nacionais para o Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. Organização curricular; a interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos. 
Avaliação da Aprendizagem: diferentes concepções e principais formas de avaliação. Temas 
Transversais. Educação e Pluriculturalidade: o respeito às diferenças. As relações da escola com a 
família. Compromisso da Educação Pública com a sociedade. Gestão democrática, colegiados 
escolares e participação da comunidade na vida escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – Lei 9394 de 20/12/1996. A Educação na Constituição Federal. Educação pública e 
igualdade de oportunidades educacionais. A garantia de acesso e permanência na escola. Educação 
e cidadania: direitos fundamentais e garantias individuais na Constituição Federal. A educação 
pública como instrumento de inclusão social. A escola democrática enquanto agência de formadores 
de seres humanos. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A proteção à criança e ao adolescente. 

 
Conhecimentos Específicos 
A Antiguidade. Do Feudalismo ao Capitalismo: conceito; características; a crise no sistema feudalista. 
Capitalismo: conceito, origens e características. A Revolução comercial e suas conseqüências. 
Renascimento: conceito; origens, desenvolvimento e efeitos. Os Estados Nacionais: formação e 
características. A Expansão marítima do século XV: conseqüências. Descobrimento do Brasil e 
domínio português: fatores que determinaram a ocupação do litoral. Governo Geral. Conquista do 
interior. Entradas e Bandeiras. Sociedade Colonial. Importância da Igreja no período colonial. O 
estabelecimento da Corte Portuguesa no Brasil e seus efeitos. A evolução do processo de 
emancipação política do Brasil e a Revolução Liberal no Porto. A Independência do Brasil e a 
importância da participação do Nordeste na sua consolidação. A Monarquia no Brasil: império de D. 
Pedro I. O império de D. Pedro II – organização política e econômica, o desenvolvimento da 
agricultura, o apogeu do café, a mão-de-obra escrava e a chegada dos imigrantes. A 1ª Guerra 
Mundial: causas e conseqüências. A República Brasileira (1889 a 1930): transformações econômicas. 
A Revolução de 1930; ascensão e queda do populismo. A 2ª Guerra Mundial. O mundo e o Brasil 
Pós-Guerra. O Brasil de 1945 a 1964. O Movimento Militar de 1964. Os governos militares. A 
República contemporânea. As mudanças políticas, econômicas e sociais no Brasil após 1985. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Professor de Ens. Fund. 6º ao 9º ano -  Geografia 
 
Língua Portuguesa 
Leitura e Interpretação de textos. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). Divisão Silábica. Estrutura e 
Formação de Palavras. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem. Funções da Linguagem. 
Encontros Vocálicos e Consonantais. Acentuação. Pontuação. Emprego de Crase. Pontuação. Flexão 
Nominal e Verbal. Verbos defectivos. Vozes Verbais (transformação). Uso e Colocação de Pronomes. 
Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: Termos da Oração. 
Frase. Oração. Período: Processo de Coordenação e Subordinação. Emprego das Conjunções. 
Semântica: Significação das Palavras, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Polissemia, 
Denotação e Conotação.  
 
Conhecimentos Pedagógicos 
Planejamento. Fases. Divisões. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de Educação. 
Pedagogia Tradicional. Pedagogia Tecnicista. Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Pedagogia 
crítico – social dos conteúdos. Parâmetros curriculares nacionais para o Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. Organização curricular; a interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos. 
Avaliação da Aprendizagem: diferentes concepções e principais formas de avaliação. Temas 
Transversais. Educação e Pluriculturalidade: o respeito às diferenças. As relações da escola com a 
família. Compromisso da Educação Pública com a sociedade. Gestão democrática, colegiados 
escolares e participação da comunidade na vida escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – Lei 9394 de 20/12/1996. A Educação na Constituição Federal. Educação pública e 
igualdade de oportunidades educacionais. A garantia de acesso e permanência na escola. Educação 
e cidadania: direitos fundamentais e garantias individuais na Constituição Federal. A educação 
pública como instrumento de inclusão social. A escola democrática enquanto agência de formadores 
de seres humanos. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A proteção à criança e ao adolescente. 

 
Conhecimentos Específicos 
Geografia: Brasil - Aspectos Econômicos (a agropecuária, as atividades industriais, a circulação de 
riquezas).  As Regiões Brasileiras (aspectos físicos e sociais de cada uma delas). Continente 
Americano: O Território e as regionalizações da América. Posição geográfica e área territorial do 
continente Americano. O relevo. O clima e o povoamento da América. Transporte fluvial e hidrografia 
do Continente Americano. O quadro social e econômico da América Latina. Quadro social e 
econômico dos Estados Unidos e Canadá. Continente Europeu. Localização.  Aspectos Físicos. 
Aspectos econômicos. Economia do Leste Europeu. Problemas sociais e políticos da Europa. 
Continente Asiático. Quadro natural, econômico e humano da Ásia. As regiões geográficas da Ásia. 
Continente Africano. Quadro natural, econômico e humano da África. As Regiões Geográficas da 
África. Oceania. Quadro Geográfico.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Professor de Ens. Fund. 6º ao 9º ano - Ciências Fís icas e 
Biológicas 

 
Língua Portuguesa 
Leitura e Interpretação de textos. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). Divisão Silábica. Estrutura e 
Formação de Palavras. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem. Funções da Linguagem. 
Encontros Vocálicos e Consonantais. Acentuação. Pontuação. Emprego de Crase. Pontuação. Flexão 
Nominal e Verbal. Verbos defectivos. Vozes Verbais (transformação). Uso e Colocação de Pronomes. 
Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: Termos da Oração. 
Frase. Oração. Período: Processo de Coordenação e Subordinação. Emprego das Conjunções. 
Semântica: Significação das Palavras, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Polissemia, 
Denotação e Conotação.  
 
Conhecimentos Pedagógicos 
Planejamento. Fases. Divisões. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de Educação. 
Pedagogia Tradicional. Pedagogia Tecnicista. Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Pedagogia 
crítico – social dos conteúdos. Parâmetros curriculares nacionais para o Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. Organização curricular; a interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos. 
Avaliação da Aprendizagem: diferentes concepções e principais formas de avaliação. Temas 
Transversais. Educação e Pluriculturalidade: o respeito às diferenças. As relações da escola com a 
família. Compromisso da Educação Pública com a sociedade. Gestão democrática, colegiados 
escolares e participação da comunidade na vida escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – Lei 9394 de 20/12/1996. A Educação na Constituição Federal. Educação pública e 
igualdade de oportunidades educacionais. A garantia de acesso e permanência na escola. Educação 
e cidadania: direitos fundamentais e garantias individuais na Constituição Federal. A educação 
pública como instrumento de inclusão social. A escola democrática enquanto agência de formadores 
de seres humanos. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A proteção à criança e ao adolescente. 

 
Conhecimentos Específicos 
Conhecimento científico; características dos seres vivos; célula; reprodução; embriologia; histologia; 
classificação dos seres vivos; vírus; bactérias; protistas; algas; fungos; reino vegetal; reino animal; 
anatomia e fisiologia humanas; genética e evolução; ecologia. Substâncias puras e misturas de 
substâncias: propriedades gerais e específicas; processos de separação de misturas; quantidade de 
matéria- mol; estados físicos da matéria: características gerais e mudanças de estado; soluções: 
preparo e formas de expressar concentrações (mol/litro e g/litro); transformações químicas: 
evidências da ocorrência de transformações químicas; cálculos estequiométricos; fatores que influem 
na rapidez das transformações químicas; energia das transformações químicas; estrutura atômica e 
ligação química: modelos atômicos de Dalton, Thompson e Rutherford - Bohr; núcleo atômico: 
radioatividade e processos nucleares de fissão e fusão; ligações químicas - características gerais; 
principais funções inorgânicas: características gerais de ácidos, bases, sais e óxidos; alguns aspectos 
da química dos compostos de carbono: petróleo e derivados, sabões e detergentes, carboidratos, 
proteínas e lipídios; química e ambiente: poluição do ar, água e solo - fontes de emissão e controle. 
Mecânica - estudo dos movimentos, leis de Newton, leis de conservação e conceitos de hidrostática; 
termologia - calor e temperatura, calorimetria e termodinâmica; óptica e ondas - reflexão, refração, 
formação de imagens e características das ondas; eletromagnetismo - interação entre cargas 
elétricas, estudo de circuitos simples (geradores e receptores) e interação entre corrente elétrica e 
ímã. Terra e Universo: (sistema solar/ constituição da Terra/solo/constituição do Universo). Teorias da 
Formação do Universo. Teorias da Evolução dos seres vivos.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Professor de Ens. Fund. 6º ao 9º ano - Educação Fís ica 
 
Língua Portuguesa 
Leitura e Interpretação de textos. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). Divisão Silábica. Estrutura e 
Formação de Palavras. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem. Funções da Linguagem. 
Encontros Vocálicos e Consonantais. Acentuação. Pontuação. Emprego de Crase. Pontuação. Flexão 
Nominal e Verbal. Verbos defectivos. Vozes Verbais (transformação). Uso e Colocação de Pronomes. 
Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: Termos da Oração. 
Frase. Oração. Período: Processo de Coordenação e Subordinação. Emprego das Conjunções. 
Semântica: Significação das Palavras, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Polissemia, 
Denotação e Conotação.  
 
Conhecimentos Pedagógicos 
Planejamento. Fases. Divisões. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de Educação. 
Pedagogia Tradicional. Pedagogia Tecnicista. Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Pedagogia 
crítico – social dos conteúdos. Parâmetros curriculares nacionais para o Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. Organização curricular; a interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos. 
Avaliação da Aprendizagem: diferentes concepções e principais formas de avaliação. Temas 
Transversais. Educação e Pluriculturalidade: o respeito às diferenças. As relações da escola com a 
família. Compromisso da Educação Pública com a sociedade. Gestão democrática, colegiados 
escolares e participação da comunidade na vida escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – Lei 9394 de 20/12/1996. A Educação na Constituição Federal. Educação pública e 
igualdade de oportunidades educacionais. A garantia de acesso e permanência na escola. Educação 
e cidadania: direitos fundamentais e garantias individuais na Constituição Federal. A educação 
pública como instrumento de inclusão social. A escola democrática enquanto agência de formadores 
de seres humanos. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A proteção à criança e ao adolescente. 

 
Conhecimentos Específicos 
Princípios metodológicos do Ensino da Educação Física. Programa – Conceito, princípios, finalidades 
e objetivos da Educação Física, tendências e filosofias subjacentes às concepções de educação 
física. Processo histórico da educação física; O homem sua corporeidade; O homem e motricidade. A 
cultura corporal e sua expressão nos temas: Dança (ritmos e movimentos), Ginástica, Jogos e 
Esporte. Jogos cooperativos. A ludicidade e o jogo; Educação física como conhecimento para uma 
prática transformadora – avaliação da educação física – escolar. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Professor de Ens. Fund. 6º ao 9º ano - Educação Art ística 
 
Língua Portuguesa 
Leitura e Interpretação de textos. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). Divisão Silábica. Estrutura e 
Formação de Palavras. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem. Funções da Linguagem. 
Encontros Vocálicos e Consonantais. Acentuação. Pontuação. Emprego de Crase. Pontuação. Flexão 
Nominal e Verbal. Verbos defectivos. Vozes Verbais (transformação). Uso e Colocação de Pronomes. 
Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: Termos da Oração. 
Frase. Oração. Período: Processo de Coordenação e Subordinação. Emprego das Conjunções. 
Semântica: Significação das Palavras, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Polissemia, 
Denotação e Conotação.  
 
 
 
Conhecimentos Pedagógicos 
Planejamento. Fases. Divisões. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de Educação. 
Pedagogia Tradicional. Pedagogia Tecnicista. Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Pedagogia 
crítico – social dos conteúdos. Parâmetros curriculares nacionais para o Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. Organização curricular; a interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos. 
Avaliação da Aprendizagem: diferentes concepções e principais formas de avaliação. Temas 
Transversais. Educação e Pluriculturalidade: o respeito às diferenças. As relações da escola com a 
família. Compromisso da Educação Pública com a sociedade. Gestão democrática, colegiados 
escolares e participação da comunidade na vida escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – Lei 9394 de 20/12/1996. A Educação na Constituição Federal. Educação pública e 
igualdade de oportunidades educacionais. A garantia de acesso e permanência na escola. Educação 
e cidadania: direitos fundamentais e garantias individuais na Constituição Federal. A educação 
pública como instrumento de inclusão social. A escola democrática enquanto agência de formadores 
de seres humanos. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A proteção à criança e ao adolescente. 

 
Conhecimentos Específicos 
Aspectos conceituais do ensino da arte. Arte como expressão. Arte como linguagem e arte como área 
de conhecimento: dança, música, teatro, e artes visuais. Abordagens metodológicas do ensino da 
arte. Contextualização, reflexão e fazer artísticos. Artes visuais e percepção visual. Historia da arte: 
movimentos artísticos, originalidade e continuidade. Elementos formais das artes visuais, da dança, 
da música e do teatro. 
Educação artística e educação estética. A construção do conhecimento em arte.   
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Professor de Ens. Fund. 6º ao 9º ano – Inglês 
 
Língua Portuguesa 
Leitura e Interpretação de textos. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). Divisão Silábica. Estrutura e 
Formação de Palavras. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem. Funções da Linguagem. 
Encontros Vocálicos e Consonantais. Acentuação. Pontuação. Emprego de Crase. Pontuação. Flexão 
Nominal e Verbal. Verbos defectivos. Vozes Verbais (transformação). Uso e Colocação de Pronomes. 
Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: Termos da Oração. 
Frase. Oração. Período: Processo de Coordenação e Subordinação. Emprego das Conjunções. 
Semântica: Significação das Palavras, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Polissemia, 
Denotação e Conotação.  
 
Conhecimentos Pedagógicos 
Planejamento. Fases. Divisões. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de Educação. 
Pedagogia Tradicional. Pedagogia Tecnicista. Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Pedagogia 
crítico – social dos conteúdos. Parâmetros curriculares nacionais para o Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. Organização curricular; a interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos. 
Avaliação da Aprendizagem: diferentes concepções e principais formas de avaliação. Temas 
Transversais. Educação e Pluriculturalidade: o respeito às diferenças. As relações da escola com a 
família. Compromisso da Educação Pública com a sociedade. Gestão democrática, colegiados 
escolares e participação da comunidade na vida escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – Lei 9394 de 20/12/1996. A Educação na Constituição Federal. Educação pública e 
igualdade de oportunidades educacionais. A garantia de acesso e permanência na escola. Educação 
e cidadania: direitos fundamentais e garantias individuais na Constituição Federal. A educação 
pública como instrumento de inclusão social. A escola democrática enquanto agência de formadores 
de seres humanos. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A proteção à criança e ao adolescente. 

 
 
Conhecimentos Específicos 
Texto e Interpretação. Aspectos Gramaticais. Pronomes - Personal Pronouns, Personal Object 
Pronouns, Reflexive Pronouns, Adjectives Pronouns. Tempos Verbais - Simple Present Tense, 
Present Continuos Tense, Simple Past, Past Continuos, Future and going to Future, Future 
Continuos, Present Perfect, Present Perfect Continuos. Uso dos Verbos Auxiliares - to be, to have, to 
can. Adjetivos. Advérbios. Preposições. Forma do Condicional – WILL AND WOULD. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Professor de Ens. Fund. 6º ao 9º ano - Filosofia 
 
Língua Portuguesa 
Leitura e Interpretação de textos. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). Divisão Silábica. Estrutura e 
Formação de Palavras. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem. Funções da Linguagem. 
Encontros Vocálicos e Consonantais. Acentuação. Pontuação. Emprego de Crase. Pontuação. Flexão 
Nominal e Verbal. Verbos defectivos. Vozes Verbais (transformação). Uso e Colocação de Pronomes. 
Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: Termos da Oração. 
Frase. Oração. Período: Processo de Coordenação e Subordinação. Emprego das Conjunções. 
Semântica: Significação das Palavras, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Polissemia, 
Denotação e Conotação.  
 
Conhecimentos Pedagógicos 
Planejamento. Fases. Divisões. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de Educação. 
Pedagogia Tradicional. Pedagogia Tecnicista. Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Pedagogia 
crítico – social dos conteúdos. Parâmetros curriculares nacionais para o Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. Organização curricular; a interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos. 
Avaliação da Aprendizagem: diferentes concepções e principais formas de avaliação. Temas 
Transversais. Educação e Pluriculturalidade: o respeito às diferenças. As relações da escola com a 
família. Compromisso da Educação Pública com a sociedade. Gestão democrática, colegiados 
escolares e participação da comunidade na vida escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – Lei 9394 de 20/12/1996. A Educação na Constituição Federal. Educação pública e 
igualdade de oportunidades educacionais. A garantia de acesso e permanência na escola. Educação 
e cidadania: direitos fundamentais e garantias individuais na Constituição Federal. A educação 
pública como instrumento de inclusão social. A escola democrática enquanto agência de formadores 
de seres humanos. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A proteção à criança e ao adolescente. 

 
Conhecimentos Específicos 
 
A Filosofia e suas origens na Grécia Antiga: o surgimento do pensamento filosófico, mito e logos, 
Filosofia e a polis, as condições históricas e as relações com a filosofia nascente. 2. As origens da 
Filosofia Moderna: o Renascimento, o Iluminismo e o Romantismo. 3. Crítica ao Discurso Moderno da 
filosofia da subjetividade (Marx, Nietzsche, Freud e Wittgenstein). 4. Temas e áreas da Filosofia: 
Metafísica, Ética, Política, Epistemologia, Teoria do Conhecimento, Estética, Lógica e Linguagem - os 
conceitos e delimitações das respectivas áreas. 5. Características do pensamento filosófico e sua 
relação com as ciências. A temática da razão: semelhanças e diferenças entre a Filosofia e a Ciência. 
A sistematização do conhecimento filosófico. As atitudes que despertam para o filosofar. A 
especificidade da reflexão filosófica. 6. A Filosofia como instrumento de ampliação da compreensão 
do ser, do mundo e a conquista da felicidade. 7. O ensino de Filosofia e suas indagações na 
atualidade: a tradução do saber filosófico para o aluno; as estratégias didáticas; a seleção de 
conteúdos; competências a serem desenvolvidas pelos alunos do Ensino Médio (PCN’s + e OCN’s); 
8. O Ensino de Filosofia: avanços, limites e perspectivas no contexto histórico atual. 9. A Filosofia 
como componente da área de Ciências Humanas no currículo do ensino médio. 10. O papel social do 
Filósofo no mundo contemporâneo; 11. História da Filosofia: dos pré-socráticos às principais 
correntes do pensamento contemporâneo. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Professor de Ens. Fund. 6º ao 9º ano – Sociologia 
 
Língua Portuguesa 
Leitura e Interpretação de textos. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). Divisão Silábica. Estrutura e 
Formação de Palavras. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem. Funções da Linguagem. 
Encontros Vocálicos e Consonantais. Acentuação. Pontuação. Emprego de Crase. Pontuação. Flexão 
Nominal e Verbal. Verbos defectivos. Vozes Verbais (transformação). Uso e Colocação de Pronomes. 
Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: Termos da Oração. 
Frase. Oração. Período: Processo de Coordenação e Subordinação. Emprego das Conjunções. 
Semântica: Significação das Palavras, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Polissemia, 
Denotação e Conotação.  
 
Conhecimentos Pedagógicos 
Planejamento. Fases. Divisões. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de Educação. 
Pedagogia Tradicional. Pedagogia Tecnicista. Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Pedagogia 
crítico – social dos conteúdos. Parâmetros curriculares nacionais para o Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. Organização curricular; a interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos. 
Avaliação da Aprendizagem: diferentes concepções e principais formas de avaliação. Temas 
Transversais. Educação e Pluriculturalidade: o respeito às diferenças. As relações da escola com a 
família. Compromisso da Educação Pública com a sociedade. Gestão democrática, colegiados 
escolares e participação da comunidade na vida escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – Lei 9394 de 20/12/1996. A Educação na Constituição Federal. Educação pública e 
igualdade de oportunidades educacionais. A garantia de acesso e permanência na escola. Educação 
e cidadania: direitos fundamentais e garantias individuais na Constituição Federal. A educação 
pública como instrumento de inclusão social. A escola democrática enquanto agência de formadores 
de seres humanos. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A proteção à criança e ao adolescente. 

 
Conhecimentos Específicos 
 
Condições históricas do desenvolvimento do pensamento sociológico nos séculos XVIII e XIX. 
Durkheim e as regras do método sociológico. Weber e a Teoria da Ação Social. A sociologia e a 
concepção materialista da História. Condições de classes sociais e posições sociais: as relações de 
poder na sociedade contemporânea. Movimentos sociais. Movimentos culturais na 
contemporaneidade. Modernidade, Pós-Modernidade e a Sociologia. Movimentos sociais e 
Educação. Estado, Neoliberalismo e suas implicações na consolidação dos novos valores sociais. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Professor de Educação Infantil ao 5º ano 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de Textos. Aspectos gramaticais. Fonética: vogais e consoantes, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos e silabas. Morfologia: classe das palavras-substantivo, artigo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Emprego dos verbos. Sintaxe: frase. 
Oração. Período simples e composto. Coordenação e Subordinação. Termos essenciais da oração. 
Termos integrantes da oração: objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, complemento nominal 
e verbal; termos acessórios da oração: adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo. 
Sintaxe de concordância: concordância nominal e concordância verbal. Sintaxe de colocação: 
colocação de pronomes. Ortografia. Acentuação. Crase Pontuação. Semântica: significação das 
palavras, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, denotação e conotação. 
 
MATEMÁTICA 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. Conjuntos: identificação e uso, pertinência, inclusão e operações. Sistema de numeração: 
numerais decimais, numeração romana. MDC e MMC. Frações ordinárias, operações, problemas, 
números decimais, transformação, operações. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
Planejamento. Fases. Divisões. Diferentes corrente pedagógicas e suas concepções de Educação. 
Pedagogia Tradicional. Pedagogia Tecnicista. Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Pedagogia 
crítico – social dos conteúdos. Parâmetros curriculares nacionais para o Ensino Fundamental. 
Organização curricular; a interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos. Avaliação da 
Aprendizagem: diferentes concepções e principais formas de avaliação. Temas Transversais. 
Educação e Pluriculturalidade: o respeito às diferenças. As relações da escola com a família. 
Compromisso da Educação Pública com a sociedade. Gestão democrática, colegiados escolares e 
participação da comunidade na vida escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 
9394 de 20/12/1996. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A Educação na Constituição Brasileira 
de 1988. 
 
 



                      

                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE 

                             LAURO DE FREITAS 

 

 Capacitação de Recursos Humanos Ltda. 
Telefax: (71) 3492-3905, (71) 3288-8604.  Site: www.libri.com.br  
 

72 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Coordenador Pedagógico 20hs 
 
Língua Portuguesa 
Leitura e Interpretação de textos. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). Divisão Silábica. Estrutura e 
Formação de Palavras. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem. Funções da Linguagem. 
Encontros Vocálicos e Consonantais. Acentuação. Pontuação. Emprego de Crase. Pontuação. Flexão 
Nominal e Verbal. Verbos defectivos. Vozes Verbais (transformação). Uso e Colocação de Pronomes. 
Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: Termos da Oração. 
Frase. Oração. Período: Processo de Coordenação e Subordinação. Emprego das Conjunções. 
Semântica: Significação das Palavras, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Polissemia, 
Denotação e Conotação.  
 
 
 
Conhecimentos Específicos 
O contexto histórico e sociocultural abrangendo estudos que fundamentam a compreensão da 
sociedade, da educação como processo social e dos diversos setores da educação na sociedade 
contemporânea. O ambiente escolar como espaço de trabalho educativo. Princípios Norteadores do 
Currículo: Identidade, Diversidade e Autonomia. Interdisciplinaridade. Contextualização. 
Conhecimentos didáticos, teorias pedagógicas em articulação com as metodologias, técnicas de 
informação e de comunicação e suas linguagens específicas aplicadas ao ensino. O estudo dos 
processos de organização do trabalho pedagógico, gestão em espaços escolares e não escolares. 
Otimização dos tempos e espaços escolares. Fundamentos estéticos, políticos e éticos: base de 
sustentação da educação. Questões pertinentes ao contexto do exercício profissional em âmbitos 
escolares e não escolares, articulando o saber acadêmico à pesquisa e à prática educativa. 
Abordagens teórico-metodológicas sobre o planejamento e avaliação da prática pedagógica. Escola e 
currículo interdisciplinar. A relação professor/aluno no processo de aprendizagem. A Avaliação e o 
processo de Ensino e de Aprendizagem. O trabalho integrado escola-família- comunidade. O papel 
do Coordenador Pedagógico na realidade escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei 9.394/96). Parâmetros Curriculares Nacionais. Projeto pedagógico. Gestão participativa. A 
proteção à criança e ao Adolescente. Educação e Cidadania. A Educação na Constituição Federal. A 
educação pública como instrumento de inclusão social. A garantia de acesso e permanência na 
escola. Compromisso da educação pública com a sociedade. Compromisso da educação pública com 
a sociedade. Gestão democrática, colegiados escolares e participação da comunidade na vida 
escolar. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de educação. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Coordenador Pedagógico 40hs 
 
Língua Portuguesa 
Leitura e Interpretação de textos. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). Divisão Silábica. Estrutura e 
Formação de Palavras. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem. Funções da Linguagem. 
Encontros Vocálicos e Consonantais. Acentuação. Pontuação. Emprego de Crase. Pontuação. Flexão 
Nominal e Verbal. Verbos defectivos. Vozes Verbais (transformação). Uso e Colocação de Pronomes. 
Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: Termos da Oração. 
Frase. Oração. Período: Processo de Coordenação e Subordinação. Emprego das Conjunções. 
Semântica: Significação das Palavras, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Polissemia, 
Denotação e Conotação.  
 
Conhecimentos Específicos 
O contexto histórico e sociocultural abrangendo estudos que fundamentam a compreensão da 
sociedade, da educação como processo social e dos diversos setores da educação na sociedade 
contemporânea. O ambiente escolar como espaço de trabalho educativo. Princípios Norteadores do 
Currículo: Identidade, Diversidade e Autonomia. Interdisciplinaridade. Contextualização. 
Conhecimentos didáticos, teorias pedagógicas em articulação com as metodologias, técnicas de 
informação e de comunicação e suas linguagens específicas aplicadas ao ensino. O estudo dos 
processos de organização do trabalho pedagógico, gestão em espaços escolares e não escolares. 
Otimização dos tempos e espaços escolares. Fundamentos estéticos, políticos e éticos: base de 
sustentação da educação. Questões pertinentes ao contexto do exercício profissional em âmbitos 
escolares e não escolares, articulando o saber acadêmico à pesquisa e à prática educativa. 
Abordagens teórico-metodológicas sobre o planejamento e avaliação da prática pedagógica. Escola e 
currículo interdisciplinar. A relação professor/aluno no processo de aprendizagem. A Avaliação e o 
processo de Ensino e de Aprendizagem. O trabalho integrado escola-família- comunidade. O papel 
do Coordenador Pedagógico na realidade escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei 9.394/96). Parâmetros Curriculares Nacionais. Projeto pedagógico. Gestão participativa. A 
proteção à criança e ao Adolescente. Educação e Cidadania. A Educação na Constituição Federal. A 
educação pública como instrumento de inclusão social. A garantia de acesso e permanência na 
escola. Compromisso da educação pública com a sociedade. Compromisso da educação pública com 
a sociedade. Gestão democrática, colegiados escolares e participação da comunidade na vida 
escolar. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de educação. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Administrador 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Teoria Geral da Administração. Funções administrativas. Planejamento. Organização. Direção: 
motivação, coordenação, comunicação, delegação de autoridade, liderança. Controle. Eficiência, 
eficácia e afetividade. Organização e métodos — Análise administrativa. Fases do processo. 
Instrumentos de análise. Simplificação do trabalho. Análise da distribuição do trabalho de rotinas e de 
formulários. Manuais de organização e normas de serviço. Divisão de trabalho. Distribuição de 
espaço. Comunicação Administrativa. Estrutura organizacional. Tipos de estruturação. 
Departamentalização. Organização formal e informal. Gráficos de organização. Centralização e 
descentralização. Processo decisório. Conflitos organizacionais. Processo de desconcentração. 
Administração de Pessoal: administração de Recursos Humanos: recrutamento e seleção; avaliação 
de desempenho; administração de desempenho x identificação de potencial; acompanhamento e 
orientação de pessoal; treinamento e  desenvolvimento; Sistema de administração financeira e 
orçamentária: filosofia do planejamento orçamentário. Objetivos. Vantagens do orçamento programa. 
Normas de elaboração. Avaliação da execução orçamentária. Sistema orçamentário. Execução 
orçamentária. Receitas e despesas públicas. Conceitos e fase. Exercício orçamentário financeiro. 
Créditos adicionais. Restos a pagar. Dívida pública. Controle interno e externo. Contabilidade pública. 
Atribuições econômicas do Estado. Administração de materiais: Recebimento, distribuição, 
armazenagem, localização, conservação e precauções. Registros em fichas. Balancete e inventário. 
O Processo licitatório na administração pública estadual: Legislação básica: Constituição da 
República Federativa do Brasil. Teoria Geral da Administração. Escolas de Administração. Funções 
Administrativas. Planejamento. Organização. Direção: Motivação, coordenação, comunicação, 
delegação de autoridade, liderança. Controle. Eficiência, eficácia e afetividade. Organização e 
Métodos: Análise Administrativa. Fases do Processo. Instrumentos de Análise. Simplificação do 
Trabalho. Análise da distribuição do trabalho de rotinas e de formulários. Manuais de Organização e 
Normas de Serviço. Divisão de Trabalho. Distribuição de Espaço. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Analista de Trânsito e Transporte 
 

PROJETO DE ENGENHARIA: ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS, GEOMÉTRICO E DE SISTEMAS VIÁRIOS - Interpretação de plantas. 
Documentos descritivos: discriminações técnicas, cadernos de encargos, especificações técnicas. 
Legislação e normas técnicas. ORÇAMENTO DE OBRAS: Orçamentos e custos da construção. 
Fiscalização e controle de obras. Avaliação de custos; preços unitários, globais e reajustes; BDI; 
critérios de avaliação e medição de serviços; cronogramas físico e financeiro. Análise de preços / 
tabelas. Sistemas de controle de custos. Cadastramento de obras. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - 
Acompanhamento de cronograma físico-financeiro. Controle da execução de serviços. Medições de 
serviços e emissão de faturas. CONTRATOS - Tipos. Licitações e contratos administrativos. Índices 
de atualização de custos na construção civil. TRÂNSITO - Pólos geradores de tráfego: definição, 
análises e impactos; Lei n.º 9.503, de 23/09/1997 (Código de Trânsito Brasileiro): Capítulos I, II, VII e 
VIII e Anexos I e II; Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências e edificações, espaço, 
mobiliário e equipamentos urbanos – NBR 9050; Projeto de Arquitetura: Conceitos básicos sobre 
projeto arquitetônico; Métodos e técnicas de desenho e projeto; Programa de necessidades físicas 
das atividades, incluindo organograma, fluxograma e diagrama de acessos; Funcionalidade, 
flexibilidade e adaptabilidade dos edifícios; Relações do projeto arquitetônico com o projeto urbano e 
o paisagismo Estudos de viabilidade técnico-financeira; Informática aplicada à arquitetura (AutoCAD); 
Legislação ambiental e urbanística aplicada ao projeto arquitetônico; Projeto Urbano: Conceitos 
básicos sobre urbanismo e paisagem; Princípios para adequação das edificações e do espaço urbano 
às exigências bioclimáticas; Métodos e técnicas de desenho e projeto urbano; Noções de sistema 
cartográfico, de geoprocessamento e de informática aplicada ao urbanismo; Sistema viário 
(hierarquização, dimensionamento e desenho); Planejamento e Gestão Urbana. Conceitos básicos 
sobre planejamento e gestão urbana; Estatuto da cidade (Lei Federal nº. 10.257/2001 e alterações 
posteriores). Informática aplicada a Engenharia (AutoCAD). BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro, 
(CTB) – Lei nº 9.503/97 e Anexo I e II. Lei nº 11.334, de 25/07/2006, que dá nova redação ao artigo 
218 da Lei nº 9.503/97 (CTB), alterando os limites de velocidade para fins de enquadramento 
infracionais e de penalidades; Decreto nº 6.488, de 19/06/2008, que regulamenta os artigos 276 e 306 
da Lei nº 9.503/97 (CTB), disciplinando a margem de tolerância de álcool no sangue e a equivalência 
entre os distintos testes de alcoolemia para efeitos de crime de trânsito; Portaria nº 59/07 Denatran – 
Estabelece os campos de informações que deverão constar do Auto de Infração, os campos 
facultativos e o preenchimento para fins de uniformização em todo território nacional. BRASIL. 
Conselho Nacional de Trânsito, (CONTRAN): Resoluções de números 14/98, 34/98, 36/98, 38/98, 
43/98, 46/98, 53/98, 66/98, 82/98, 92/99,108/99, 109/99, 121/01, 136/02, 142/03, 145/03, 146/03, 
149/03, 151/03, 155/04,157/04, 160/04, 191/06, 202/06, 203/06, 205/06, 206/06, 219/07, 223/07, 
235/07, 239/07, 248/07, 257/07, 259/07, 270/08, 272/08, 277/08, 296/08, 297/08, 299/08, 302/08, 
303/08, 304/08, 311/08, 312/08. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Analista de Sistemas 
 

 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Análise de Sistemas: análise e projetos de sistemas – fundamentos de engenharia software. Análise 
estruturada: 
ferramentas e técnicas de projetos. Análise essencial. Análise orientada a objetos, utilizando UML. 
Ambientes e ferramentas de desenvolvimento orientado a objetos. Modelagem de dados. Banco de 
dados: conceitos e arquitetura para sistemas de dados: características de SGBD, categorias de 
modelos de dados. Arquitetura cliente – servidor (conceitos). MS - SQL SERVER 2003 e 2008. OLAP 
(on line analytic processing) (fundamentos). Data Warehouse / Data Mining (fundamentos). 
Planejamento de Sistemas de Informação: Metodologias de planejamento. Arquitetura de sistemas de 
informação. Tecnologia da informação aplicada à Sistemas de Informação. Segurança aplicada a 
sistemas. Conhecimento de Sistema Operacional Linux; Conhecimento de Rede; Administração de 
Windows 7, Windows Vista  e Windows XP. Gerência de Projetos: Estudo de viabilidade técnica e 
econômica. Métricas para estimativas e avaliação de prazo e custo (fundamentos). Técnicas de 
controle (fundamentos). Análise de risco (fundamentos). Rotinas de Backup. Ética profissional. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Assistente Social 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
A Assistência Social e a trajetória das Políticas Sociais Brasileiras. Serviço Social na área de saúde e 
participação comunitária. Intervenções metodológicas do Serviço Social: abordagens individuais e 
grupais. O Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto do Idoso. Conceitos de participação 
social, cidadania e controle social como fundamentos da prática do Serviço Social. O papel do 
Serviço Social nas ações de inclusão social. Resolução nº 145/2004 sobre o Plano Nacional de 
Assistência Social. Aspectos metodológicos da entrevista do Serviço Social. Ética profissional. 
Legislação Básica do SUS (Constituição Federal /88, Seção II - Da Saúde, Lei Federal nº. 8.080, de 
19/09/1990 e Lei Federal nº. 8.142 de 26/12/1990).Lei Orgânica da Assistência Social; Política 
Nacional de Assistente Social; Política Nacional do Idoso; Política Nacional de Integração da Pessoa 
com Deficiência; Norma Operacional Básica da Assistência Social; Norma Operacional Básica 
/RH/SUAS; Tipificação Nacional de Serviços Sócio Assistenciais; Lei Orgânica da Segurança 
Alimentar e Nutricional (LOSAN); Estatuto do Idoso; Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Legislação Especifica de programas sociais (Bolsa Família; BPC.PETI etc) 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Auditor Fiscal 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Direito Civil: Lei de Introdução ao Código Civil. Das pessoas: Das pessoas naturais: Da personalidade 
e da capacidade. Dos direitos da personalidade. Da ausência. Das Pessoas Jurídicas: Disposições 
gerais. Das associações. Das fundações. Do Direito das Coisas: Da Posse: Da posse e sua 
classificação. Da aquisição da posse. Dos efeitos da posse. Da perda da posse. Da Propriedade: Da 
propriedade em geral. Da aquisição da propriedade imóvel. Da perda da propriedade. Do Direito das 
obrigações: Dos Contratos em geral: Das disposições gerais. Da extinção do contrato. Das Várias 
Espécies de Contrato: Da compra e venda. Da troca ou permuta. Da doação. Do mandato. Da 
Responsabilidade Civil: Da obrigação de indenizar. Da indenização. Direito Constitucional: Dos 
Princípios Fundamentais. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos direitos e deveres individuais e 
coletivos. Dos direitos sociais. Da nacionalidade. Dos direitos políticos. dos partidos políticos. Da 
Organização do Estado: Dos Municípios. Da Administração Pública: Disposições Gerais. Servidores 
Públicos. Da Tributação e do Orçamento: Do Sistema Tributário Nacional: Dos princípios gerais. Das 
limitações do poder de tributar. .Dos impostos da união. Dos impostos dos Estados e do Distrito 
Federal. Dos impostos dos Municípios. Da repartição das receitas tributárias. Das finanças públicas: 
Normas gerais. Dos Orçamentos. Direito Administrativo: Conceito: Fontes e Princípios Constitucionais 
do Direito Administrativo brasileiro. Regime Jurídico Administrativo: Princípios da administração 
pública. Poder de Polícia: Conceito. Atributos. Polícia administrativa e judiciária. Características. 
Limites. Atos Administrativos: Fatos da administração. Atos da Administração. Conceito. Atributos: 
Presunção de legitimidade e veracidade. Imperatividade. Auto-executoriedade. Tipicidade. Elementos: 
Sujeito. Forma. Objeto. Motivo. Finalidade. Extinção: Modalidades. Anulação ou invalidação. 
Revogação. Servidores Públicos: Agentes Públicos. Cargo, emprego e função. Normas 
constitucionais. Provimento. Vacância. Direitos e deveres. Responsabilidade. Improbidade 
Administrativa. Direito Tributário: Código Tributário Municipal: Lei nº 621/90 e alterações posteriores. 
Sistema Tributário Nacional: Competência Tributária. Princípios Jurídicos da Tributação: Legalidade. 
Anterioridade. Igualdade. Das limitações ao poder de tributar. Da liberdade de tráfego de pessoas ou 
bens. Da uniformidade tributária. Da proporcionalidade razoável. Da não-diferenciação tributária. Da 
progressividade. Conceituação de Tributo. Conceito. Empréstimo compulsório. Taxas. Tarifa. 
Contribuições sociais Contribuições de melhoria. Obrigação Tributária: A obrigação principal e 
acessória. Fato Gerador. Sujeito Ativo. Sujeito Passivo: Solidariedade. Capacidade Tributária. 
Domicílio Tributário. Espécies de lançamento. Responsabilidade Tributária: Responsabilidade dos 
sucessores, responsabilidade de terceiros, responsabilidade por infrações. Vigência da legislação 
tributária no tempo e no espaço. Impostos Municipais. Imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana. Imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis e direitos a eles relativos. Do 
imposto sobre serviços de qualquer natureza. Noções de Processo Administrativo Tributário. 
Execução Fiscal. Contabilidade Geral e pública; Matemática financeira. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Contador 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Lei n. 6.404 e legislação complementar. Contabilidade Pública: Plano de contas único para os órgãos 
da Administração Direta. Registros contábeis de operações típicas em Unidades Orçamentárias ou 
Administrativas (sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação). Balanço e 
demonstrações das variações patrimoniais exigidas pela Lei n.º 4.320/64. Contabilidade comercial: 
elaboração de demonstrações contábeis pela legislação societária e pelos princípios fundamentais da 
contabilidade. Consolidação de demonstrações contábeis. Análise econômico-financeira. Orçamento 
público: elaboração, acompanhamento e fiscalização. Créditos adicionais, especiais, extraordinários, 
ilimitados e suplementares. Plano plurianual. Projeto de Lei Orçamentária Anual: elaboração, 
acompanhamento e aprovação. Princípios orçamentários. Diretrizes orçamentárias. Processo 
orçamentário. Suprimento de fundos. Restos a Pagar. Despesas de exercícios anteriores. A conta 
única do Tesouro. Tomadas e prestações de contas. Efeitos inflacionários sobre o patrimônio das 
empresas. Avaliação e contabilização de investimentos societários no país. Destinação de resultado. 
Imposto de renda de pessoa física e jurídica. IRRF. ICMS. PASEP. COFINS. Custos para avaliação 
de estoques. Custos para tomada de decisões. Sistemas de custos e informações gerenciais. Estudo 
da relação custo versus volume versus lucro. Matemática financeira. Regra de três simples e 
composta, percentagens. Juros simples e compostos: capitalização e desconto. Taxas de juros: 
nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente. Rendas uniformes e variáveis. Planos de amortização 
de empréstimos e financiamentos. Cálculo financeiro: custo real efetivo de operações de 
financiamento, empréstimo e investimento. Avaliação de alternativas de investimento. Taxas de 
retorno, taxa interna de retorno. Lei n°. 8.666/93 e suas e suas alterações posteriores. Lei 
Complementar nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ética profissional  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Pedagogo 
 
Língua Portuguesa 
Leitura e Interpretação de textos. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). Divisão Silábica. Estrutura e 
Formação de Palavras. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem. Funções da Linguagem. 
Encontros Vocálicos e Consonantais. Acentuação. Pontuação. Emprego de Crase. Pontuação. Flexão 
Nominal e Verbal. Verbos defectivos. Vozes Verbais (transformação). Uso e Colocação de Pronomes. 
Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: Termos da Oração. 
Frase. Oração. Período: Processo de Coordenação e Subordinação. Emprego das Conjunções. 
Semântica: Significação das Palavras, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Polissemia, 
Denotação e Conotação.  
 
Conhecimentos Específicos 
O contexto histórico e sociocultural abrangendo estudos que fundamentam a compreensão da 
sociedade, da educação como processo social e dos diversos setores da educação na sociedade 
contemporânea. O ambiente escolar como espaço de trabalho educativo. Princípios Norteadores do 
Currículo: Identidade, Diversidade e Autonomia. Interdisciplinaridade. Contextualização. 
Conhecimentos didáticos, teorias pedagógicas em articulação com as metodologias, técnicas de 
informação e de comunicação e suas linguagens específicas aplicadas ao ensino. O estudo dos 
processos de organização do trabalho pedagógico, gestão em espaços escolares e não escolares. 
Otimização dos tempos e espaços escolares. Fundamentos estéticos, políticos e éticos: base de 
sustentação da educação. Questões pertinentes ao contexto do exercício profissional em âmbitos 
escolares e não escolares, articulando o saber acadêmico à pesquisa e à prática educativa. 
Abordagens teórico-metodológicas sobre o planejamento e avaliação da prática pedagógica. Escola e 
currículo interdisciplinar. A relação professor/aluno no processo de aprendizagem. A Avaliação e o 
processo de Ensino e de Aprendizagem. O trabalho integrado escola-família- comunidade. O papel 
do Coordenador Pedagógico na realidade escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei 9.394/96). Parâmetros Curriculares Nacionais. Projeto pedagógico. Gestão participativa. A 
proteção à criança e ao Adolescente. Educação e Cidadania. A Educação na Constituição Federal. A 
educação pública como instrumento de inclusão social. A garantia de acesso e permanência na 
escola. Compromisso da educação pública com a sociedade. Compromisso da educação pública com 
a sociedade. Gestão democrática, colegiados escolares e participação da comunidade na vida 
escolar. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de educação. O Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Psicólogo 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Processos Psicológicos : Percepção, Memória e motivação. Percepção: Para que serve a 
percepção; atenção seletiva; organização perceptiva; percepção e sensação. Memória: codificação, 
armazenamento, recuperação e construção. Motivação: Conceitos motivacionais, instintos, motivação 
de realização, fontes de motivação de realização e motivação intrínseca e realização. 
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar: O desenvolvimento da criança e as relações nos anos 
pré-escolares e escolares. Desenvolvimento psicológico e processos educacionais: do estudo do 
desenvolvimento ao estudo da educação. Desenvolvimento, cultura, educação e escolarização. A 
construção do conhecimento nas relações interpessoais: a concepção construtivista. A inteligência 
segundo Piaget: fases do desenvolvimento cognitivo. Distúrbios Psicológicos:  Definição de 
distúrbios psicológicos. Classificação dos distúrbios psicológicos. 
Distúrbios de ansiedade, fobias, Transtorno – Obsessivo Compulsivo, distúrbios dissociativos, 
distúrbios de ânimo, distúrbio bipolar, esquizofrenia e fatores psicológicos. 
Distúrbios de personalidade anti-social. O desenvolvimento da personalidade na adolescência:  A 
construção da identidade. As relações sociais. O juízo e o raciocínio moral. Terapias psicológicas : 
Objetivos e métodos das principais psicoterapias: psicanálise, terapias humanistas, terapia 
comportamental, terapia cognitiva e terapias de Grupo e de Família. Estresse e Saúde: O que é 
estresse. Estresse e fatores estressantes. Modificação de comportamentos relacionados a doenças. 
O Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto do Idoso. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Psicólogo com especialização em Psicologia Organiza cional 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Processos Psicológicos : Percepção, Memória e motivação. Percepção: Para que serve a 
percepção; atenção seletiva; organização perceptiva; percepção e sensação. Memória: codificação, 
armazenamento, recuperação e construção. Motivação: Conceitos motivacionais, instintos, motivação 
de realização, fontes de motivação de realização e motivação intrínseca e realização. 
Gestão do Trabalho do SUS, Política Nacional de Edu cação permanente e Portaria GM/MS nº 
1.996.  
O desenvolvimento da personalidade na adolescência:  A construção da identidade. As relações 
sociais. O juízo e o raciocínio moral. Terapias psicológicas : Objetivos e métodos das principais 
psicoterapias: psicanálise, terapias humanistas, terapia comportamental, terapia cognitiva e terapias 
de Grupo e de Família. Estresse e Saúde: O que é estresse. Estresse e fatores estressantes. 
Modificação de comportamentos relacionados a doenças. O Estatuto da Criança e do Adolescente. O 
Estatuto do Idoso. 
A Psicologia enquanto ciência: Definição e importância da Psicologia; Psicologia aplicada à 
administração; O campo da Psicologia Organizacional; Comportamento Organizacional (CO); O 
campo de estudo do CO; Objetivos de estudo do CO; Desafios e oportunidades do CO; O indivíduo 
na organização: Valores (cultura); Atitudes; Percepção; Aprendizagem; Diversidade organizacional; 
Diferenças de Personalidade (traços, aptidões); Diversidade demográfica; Conceitos básicos de 
motivação; Teorias antigas sobre motivação; Teorias contemporâneas sobre motivação; Tomada de 
decisão individual. Fundamentos do comportamento de grupo: Várias definições de grupos; Tipos 
de grupos; Estágios de desenvolvimento do grupo; Elementos e fenômenos de grupo; Resolução de 
problemas e tomada de decisões em grupo; Equipes de trabalho; Equipes versus grupos; Tipos de 
equipes; Desenvolvimento de equipes; A comunicação organizacional; Comunicação humana 
interpessoal; Definições básicas; Barreiras para comunicação eficaz; A direção da comunicação; 
Liderança; Conceituação de liderança; As teorias dos traços (carismática); As teorias 
comportamentais; As teorias da contingência; Liderança de equipe; Conflito e negociação; Definição 
de conflito; Conflito funcional e conflito disfuncional; O processo de conflito; Negociação. Sistema 
organizacional: Conceituação de cultura organizacional; Componentes da cultura organizacional; 
Culturas conservadoras e culturas adaptativas; Mudança organizacional; Considerações sobre o 
gerenciamento da mudança; Forças para a mudança; Agentes de mudanças; Resistência à mudança; 
Estratégias para mudanças. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Sociólogo 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Fundamentos teórico-metodológicos: fato social; explicação e compreensão; positivismo e 
interpretação do sentido; história; evolução, progresso e desenvolvimento. Principais conceitos: 
sociedade e indivíduo; estrutura e função; diferenciação social; divisão social do trabalho; 
estratificação social; dominação social; conflito e mudança social; educação; linguagem; cultura; 
valores, ideias e ideologias; instituições; comportamento; racionalidade e irracionalidade; lei e moral; 
carisma; tradição e modernidade; urbanização. Principais correntes de pensamento sociológico: 
funcionalismo, marxismo, sociologia compreensiva, teoria crítica da sociedade. Brasil - principais 
temas: cultura brasileira, identidade nacional, Estado e poder, estratificação social, dependência e 
desenvolvimento, movimentos sociais, Estado, sociedade e educação. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Engenheiro Agrimensor 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Lingüística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Topografia. Geodésia. Fotogrametria e fotoidentificação. Sensoriamento remoto. Cartografia. 
Cadastro técnico e planejamento urbano. Traçado de estradas e cidades. Agrimensura legal. 
Conhecimentos de AutoCad. Projeto e execução de loteamentos e arruamentos. Projeto e execução 
de redes de água e esgotos destinados ao parcelamento do solo. Projeto e execução de estradas de 
rodagem. Cadastro técnico municipal. Avaliações e perícias. Geoposicionamento. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Engenheiro Agrônomo 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Conhecimentos de Agroecologia: Conceitos e princípios de agroecologia. O conceito de 
agroecossistema: estrutura e funcionamento. Fatores associados aos sistemas vegetais e animais em 
suas relações com o meio ambiente. Manejo ecológico dos solos. Princípios básicos de ecologia da 
população vegetal. Fluxos de energia e nutrientes na agricultura. Interações, diversidade e 
estabilidade em agroecossistemas. A transição da agricultura convencional à agricultura ecológica. • 
Defesa Sanitária Vegetal: Sintomatologia e diagnose. Ciclo das Relações patógeno/hospedeiro. 
Controle e Manejo de Doenças. Grupo de doenças: Damping-off; Podridões de raiz e solo; Manchas 
foliares; Míldios e Oídios; Ferrugens; Galhas fúngicas e bacterianas; Viroses; Métodos de controle de 
pragas; Manejo Integrado de Pragas (MIP); Pragas de produtos agrícolas armazenados. Produtos 
fitossanitários: utilização, toxicologia e legislação específica. • Agrotóxicos: Conceito e características 
dos produtos. Classificação toxicológica. Procedimentos e cuidados no registro, produção, 
embalagem, rotulagem, comercialização e armazenamento. Avaliação da periculosidade ambiental. 
Impacto do uso de agrotóxicos no ambiente. Controle Biológico: Principais agentes - grupos e 
características. Métodos de controle biológico. Planejamento e implantação de programas de controle 
biológico. Controle de qualidade de agentes de controle biológico. Importação, exportação e 
regulamentação de agentes de controle biológico. Irrigação e Drenagem: Avaliação da necessidade 
de irrigação. Tipos de sistemas de irrigação. Critérios de seleção. Eficiência dos diferentes métodos 
de irrigação. Manejo da irrigação. Cálculo das principais variáveis em projetos de irrigação por 
aspersão, sulcos e inundação. Avaliação da necessidade de drenagem. Tipos de sistemas de 
drenagem. Critérios para dimensionamento de sistemas de drenagem agrícola. Drenagem de baixo 
custo (métodos alternativos). Cálculo das principais variáveis em projetos de drenagem superficial e 
subsuperficial. • Olericultura: Manejo da irrigação de hortaliças. Nutrição mineral de hortaliças. 
Manejo de plantas daninhas em hortaliças. • Mecanização Agrícola: Tratores agrícolas. Máquinas e 
equipamentos de tração animal e tratorizada: caracterização; regulagens, capacidade operacional e 
manutenção. Seleção e planejamento de uso de sistemas mecanizados. • Criações: Espécie e 
indivíduo. Aptidão, função e produto. Grupos raciais. Índices zootécnicos. Sistemas de produção e 
seu impacto ao meio ambiente. Introdução de espécies exóticas. Nichos ecológicos. Aspectos 
econômicos da criação de animais. • Manejo das espécies domésticas nas diversas fases de criação: 
Manejo de peixes. Manejo de aves. Manejo de suínos. Manejo de bovinos de corte. Manejo de 
bovinos de leite. Manejo de ovinos e caprinos. • Instalações, equipamentos e ambiência: Máquinas 
envolvidas na produção animal. Dimensionamento de instalações para animais. Localização, 
instalações e equipamentos para a produção animal. Higiene das instalações. Manejo de dejetos. 
Bem estar animal. 
 
 



                      

                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE 

                             LAURO DE FREITAS 

 

 Capacitação de Recursos Humanos Ltda. 
Telefax: (71) 3492-3905, (71) 3288-8604.  Site: www.libri.com.br  
 

86 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Engenheiro Ambiental 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Leis da conservação da massa e da energia; A energia e o meio ambiente; Ciclos biogeoquímicos; 
Ecossistemas; A dinâmica das populações; Política de Meio Ambiente; Direito ambiental e legislação 
de meio ambiente; Responsabilidade civil, administrativa e penal em matéria ambiental; Áreas 
especialmente protegidas; Licenciamento ambiental: Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental (EIAIRIMA); Aspectos técnicos e jurídicos de temas como certificação ambiental e 
poluição em suas diversas formas e meios; Gestão e uso de recursos hídricos; Noções de hidrologia, 
qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento dos efluentes; Princípios de 
Economia Ambiental; Biossegurança; Desenvolvimento Sustentável; Noções de geologia, 
conservação de solos; Conservação, manejo e uso dos recursos naturais renováveis; Degradação e 
poluição ambiental; Manejo e tratamento de resíduos; Diversidade biológica; Agricultura sustentável; 
Caça, pesca e extrativismo vegetal; Geografia física e humana; Zoneamento ecológico-econômico; 
Educação ambiental. 
 
 



                      

                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE 

                             LAURO DE FREITAS 

 

 Capacitação de Recursos Humanos Ltda. 
Telefax: (71) 3492-3905, (71) 3288-8604.  Site: www.libri.com.br  
 

87 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Arquiteto 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Planejamento urbano: conhecimentos teóricos e práticos, materiais e técnicas de construção, 
sistemas estruturais, instalações prediais. Serviços públicos em geral: conhecimentos teóricos e 
práticos. Obras públicas: projeto e execução, conhecimentos teóricos e práticos, metodologia do 
projeto arquitetônico,  elementos de acessibilidade a edificações e espaços urbanos. Obras civis – 
particulares: legislação pertinente (análise de projetos e execução). Ética profissional e competência 
profissional. Conhecimentos técnicos específicos da profissão. Conhecimentos específicos das 
disciplinas obrigatórias do curso de formação. Arquitetura moderna e contemporânea. Arquitetura 
brasileira: do período colonial à contemporaneidade. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Engenheiro Civil 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Topografia: Dados técnicos para projeto. Levantamento planialtimétricos. Perfis e curvas de Ensino.  
Projetos (elementos necessários à execução de uma edificação). Arquitetônico. Estrutural. 
Instalações elétricas. Instalações hidráulicas. Solos. Tipos. Características e classificação dos solos. 
Exploração do subsolo — interpretação de sondagens. Fundações e obras de terra. Tipos e 
aplicação. Obras de contenção (conhecimento). Muros de arrimo (cálculo). Planejamento e análise de 
custos. Levantamentos quantitativos. Orçamento (composição de preços). Determinação de índices 
de consumo. Cronograma físicofinanceiro. Especificações. Instalações prediais. Hidrossanitárias. 
Elétricas. Telefônicas. Estrutura. Elementos estruturais. Materiais e ensaios. Tecnologia do concreto 
(lançamento, cura e etc). Cobertura. Tipos. Materiais envolvidos. Detalhes da estrutura. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Engenheiro Eletricista 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Circuitos elétricos. Conversão eletromecânica de energia. Máquinas elétricas: transformadores e 
máquinas rotativas, máquina síncrona, motor de indução e máquina de corrente contínua. 
Transmissão e distribuição de energia elétrica. Análise de sistemas elétricos: p.u., componentes 
simétricas, modelagem dos elementos, faltas simétricas e assimétricas. Acionamentos e controles 
elétricos. Equipamentos elétricos. Eletrônica analógica e digital. Eletrônica de potência. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Engenheiro de Tráfego 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Noções de Planejamento de Trânsito Urbano – Aspectos Funcionais, Econômicos, Sociais e Políticos. 
Noções de Engenharia de Tráfego: Conceito e Aplicações. Sinalização Viária Urbana. 
Segurança Viária e do Trabalho. Projeto Geométrico. Topografia. Legislação do Uso do Solo – Pólos 
Geradores de Tráfego. Meio Ambiente Urbano e o Conceito de Qualidade. Pavimentação de Vias 
Públicas. 
Legislação de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro, Lei n.º 9503, de 23 de setembro de 1997, 
atualizada pela Lei n.º 9602, de 21 de janeiro de1998 e Resoluções do CONTRAN. Conhecimentos 
de: Direção Defensiva, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Químico 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Cromatografia Líquida de Alta Resolução: Conceitos fundamentais. Otimização da separação. 
Modos de separação; Instrumentação: Colunas; Detectores. Análise quantitativa e qualitativa: 
Padronização interna; Padronização externa. Cromatografia preparativa. Cromatografia quiral. 
Gradiente de eluição. Aplicações. 
Cromatografia Gasosa: Conceitos fundamentais. Otimização da separação. Modos de separação. 
Instrumentação: Colunas; Detectores; Injetores. Análise quantitativa e qualitativa: Padronização 
interna; Padronização externa. Cromatografia quiral. Amostragens. Aplicações. 
Espectrometria de Massa: Fundamentos: Funcionamento; Instrumentação: Sistema de introdução de 
amostra; Interface para CG/MS; Técnicas de ionização; Analisadores de massa; Aquisição e 
tratamento de dados. Aplicações: Amostras; Técnicas (MSMS, SIM, TIC, EI, CI); Determinações 
quantitativas; Identificação de substâncias desconhecidas; Interpretação espectral. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Geólogo 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Geologia Geral: Petrologia e Petrografia. Estratigrafia/Sedimentologia. Geologia Estrutural. 
Mapeamento geológico e estrutural: análise de fotografias aéreas; mapas geológicos e imagens de 
satélites: descrição e correlações de afloramentos. Hidrologia. Aspectos geológicos dos solos: 
intemperismo; gênese; evolução composição mineralógica; formas de ocorrência; geomorfologia e 
processos de dinâmica superficial; análise geológica e geotécnica de maciços de solos e rochas. 
Elementos de mecânica das rochas: propriedades de resistência e deformabilidade das 
descontinuidades e maciços rochosos. Elementos de mecânica dos solos: estados de tensão naturais 
e induzidos; índices físicos, permeabilidade e percolação; compressibilidade; compactação; 
propriedades de resistência cisalhamento e deformabilidade. Geologia Aplicada: geologia e 
urbanização; aspectos de áreas de risco geológico ativo ou potencial; previsão e prevenção de 
acidentes geológicos; aspectos geológicos dos estudos de impactos ambientais e dos planos de 
recuperação de áreas degradadas; cartografia geotécnica aplicada ao gerenciamento de risco 
urbano; avaliação de risco geológico/geotécnico; avaliação de estabilidade de taludes 
naturais/artificiais e corte de solos e rochas. Geologia Ambiental: geologia aplicada a projetos e 
construções de obras de engenharia e ao planejamento de uso e ocupação do solo; aspectos 
hidrológicos e o comportamento dos aqüíferos: poluição; contaminação de aqüíferos; erosão; 
assoreamento e inundações. Obras Viárias. Fundações. Barragens. Obras subterrâneas. Obras 
marítimas. Canais e hidrovias. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Biólogo 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
 
Conhecimentos Específicos 
Teorias da origem da vida. Classificação dos seres vivos. Teorias evolucionistas. Estrutura e 
composição da célula. Funções celulares. DNA, reprodução e hereditariedade; trocas genéticas. 
Introdução à microbiologia e sua importância em engenharia ambiental. Bactérias, fungos e vermes. 
Microorganismos e sua identificação. Microbiologia médica, sanitária e de alimentos. Botânica; 
diversidade e reprodução; sistemática vegetal. Relações ecológicas; eutrofização e seus efeitos; 
sucessão ecológica; biomas brasileiros; fatores bióticos e abióticos.Microbiologia ambiental. 
Microorganismos como indicadores de poluição. Biocorrosão, biofilmes e microbiologia do petróleo. 
Laudos, pareceres e relatórios. Perícias e avaliações. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Enfermeiro 

 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Ética e Código de Deontologia de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Administração do 
serviço de enfermagem. Anatomia, Fisiologia, Microbiologia, Embriologia, Farmacologia e Imunologia 
humana. Assistência à mulher: reprodução humana, diagnóstico de gravidez, modificações 
fisiológicas e psicológicas na gestação, gravidez de baixo e alto risco, pré-natal, trabalho de parto e 
puerpério (normal e patológico) e amamentação. Assistência de enfermagem no Parto e Puerpério, 
Planejamento familiar, DST. Assistência ao recém-nascido normal e prematuro e ao recém nascido 
de alto risco. Patologias do recém-nascido. Puericultura, controle de crescimento e desenvolvimento, 
saúde do escolar e saúde do adolescente. Enfermagem em saúde pública: doenças preveníveis por 
imunização: vacinas, (rede de frio, via de administração, validade, rede de frio e esquema do M.S); 
Doenças transmissíveis: medidas preventivas, diagnóstico diferencial, fisiopatologia, tratamento, 
controle e epidemiologia. Assistência de enfermagem a portadores de problemas clínicos e cirúrgicos. 
Assistência de enfermagem no pré e pós-operatório. Assistência ao idoso. Assistência de 
enfermagem em psiquiatria. Atenção ao adulto: hipertensão arterial, Diabetes, noções de oncologia, 
Noções sobre doenças ocupacionais. Assistência de enfermagem ao paciente em situação de 
emergência/urgência. Administração do serviço de enfermagem: características, objetivos, 
planejamento, organização, comando, controle, avaliação e treinamento em serviço. Atuação da 
enfermeiro no controle e prevenção das infecções hospitalares. Limpeza, desinfecção e esterilização: 
Conceitos, procedimentos, cuidados, tipos de esterilização, indicações. Papel do enfermeiro no 
processo de educação em saúde: importância, métodos, atuação, resultados. Consulta em 
enfermagem: Anamnese, exame físico, diagnóstico e tratamento de enfermagem. Código de Ética, 
Lei do exercício profissional. Terminologia técnica. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico Angiologista 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Oclusões arteriais agudas. Dissecção aguda da aorta. Arteriosclerose obliterante periférica (AOP). 
Aneurisma da aorta abdominal e periféricos. Diagnóstico clínico das doenças arteriais periféricas. 
Trombose venosa profunda dos membros inferiores (TVP). Varizes dos membros inferiores. Profilaxia 
da trombose venosa profunda e tromboembolia pulmonar. Diagnóstico clínico das doenças venosas, 
periféricas. Heparina não fracionada e de baixo peso molecular. Anticoagulantes orais. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico Clínico Geral Autorizador 
 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, 
cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas; 
Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; 
pneumonias e abscessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar; Doenças 
gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, 
colelitiase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática 
crônica; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, 
litíase renal; Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e 
nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides; 
Doenças reumáticas: artrite reumatoide, espondiloartropatias, colagenoses, gota; Doenças 
infecciosas e terapia antibiótica; Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Exames complementares 
invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária; Emergências clinicas. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico Cardiologista 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Política de Saúde: Legislação referente ao SUS. Código de Ética Médica. Preenchimento da 
declaração de óbito. Conhecimentos específicos: Hipertensão primária e secundária. 
Eletrocardiograma patológico. Insuficiência cardíaca – diagnóstico e tratamento. Valvulopatias. 
Cardiopatias congênitas. Cardiopatia e gravidez. Insuficiência coronariana. Marca-passo. Afecções da 
aorta. Arritmias cardíacas. Dislipedimia. Reanimação cardiovascular. M.A.P.A.: Monitorização 
ambulatorial da pressão arterial. O trabalho na urgência e emergência. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 
8.142 de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB- SUS de 1996. 
Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Estratégias de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde. Doenças de notificação compulsória. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico Pneumologista 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Fisiopatologia respiratória, Tabagismo, Métodos diagnósticos em pneumologia. Infecções 
respiratórias bacterianas e virais, Micobacterioses, Micoses pulmonares, Pneumopatias supurativas, 
bronquiectasias e abscesso do pulmão, Asthma Brônquica, Doença Pulmonar Obstrutiva crônica, 
Hipertensão arterial pulmonar e Cor pulmonale. Insuficiência respiratória, Tromboembolismo venoso, 
Câncer de pulmão, Outros tumores de tórax, Derrame pleurai, Pneumotórax, Doenças pulmonares 
intersticiais difusas, Sarcoidose, Trauma torácico, Pneumopatias por imunodeficiências, Poluição e 
doenças ocupacionais pulmonares, Más Formações congênitas pulmonares, Vasculites pulmonares, 
Síndromes pulmonares eosinofilicas, Distúrbios respiratórios do sono, Anomalias da caixa torácica, 
Cirurgia redutora de volume pulmonar, Transplante pulmonar, Fibrose cística e Emergências 
respiratórias. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
 



                      

                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE 

                             LAURO DE FREITAS 

 

 Capacitação de Recursos Humanos Ltda. 
Telefax: (71) 3492-3905, (71) 3288-8604.  Site: www.libri.com.br  
 

99 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico Otorrinolaringologista 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Epistaxes; Rinopatias agudas e crônicas; Tumores do nariz e seios paranasais; Sinusites agudas e 
crônicas; Adenoamigdalites; Tumores da boca, faringe e laringe; Estomatites; Disfonias; 
Laringites agudas e crônicas; Hipoacusias e vertigens: diagnóstico e tratamento; Otites externas; 
Otites médias agudas e crônicas; Complicações das otites; Tumores do ouvido; Cefaléias e dores 
faciais; Malformações congênitas em Otorrinolaringologia; Corpos estranhos em Otorrinolaringologia; 
Urgências em Otorrinolaringologia. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico Endocrinologista 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
 
Conhecimentos Específicos 
Mecanismo de Ação Hormonal. Ensaios hormonais. Fisiologia e Patologia Neuroendócrinas. Hipófise 
Anterior: embriologia, anatomia, tipos celulares, irrigação e inervação; testes de avaliação hipotálamo-
hipofisária; hipofunção; tumores. Hipófise Posterior: anatomia, química, biossíntese e liberação dos 
hormônios, regulação das secreções hormonais e ações biológicas; hipofunção; hiperfunção. 
Tireóide: anatomia e fisiologia; hipertireoidismo; hipotireoidismo; nódulos e neoplasia. Córtex Adrenal: 
insuficiência adrenocortical; hiperfunção adrenocortical; defeitos congênitos na biossíntese de 
esteróides adrenais. Medula Adrenal: estrutura do sistema simpato-adrenal; catecolaminas; 
receptores adrenérgicos; fisiologia e patofisiologia do sistema simpático adrenal; desordens do 
sistema nervoso simpático; feocromocitoma, neuroblastoma; ganglioneuroma. Hipertensão endócrina. 
Testículo: anatomia e histologia; fisiologia; avaliação clínica do eixo hipotálamo-hipófise-testicular; 
alterações fisiológicas da função, dependentes da idade; alterações clínicas; falência de células 
germinativas; alterações associadas com secreção não fisiológica de gonadotrofinas; criptorquidia; 
impotência. Ovário: desenvolvimento folicular e mecanismo de controle; correlações fisiológicas da 
atividade ovariana com a idade; alterações ovarianas nas adolescentes, adultas, jovens e meia idade. 
Diferenciação sexual: determinação e diferenciação sexual normais e anormais; abordagem clínica 
das alterações de diferenciação sexual. Pâncreas endócrino: diabetes mellitus. Hipoglicemia. 
Alterações do metabolismo dos lipídeos. Metabolismo mineral. Doença óssea metabólica. Distúrbios 
do crescimento e desenvolvimento. Alterações endócrinas multiglandulares. Produção hormonal 
ectópica. Obesidade. Anorexiabulimia. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico Ultrassonografista 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
 
Conhecimentos Específicos 
Estudo das alterações uterinas e ovarianas por ultrassonografia; Estudo da próstata por 
ultrassonografia; Avaliação do sistema genito-urinário por ultrassonografia; Estudo do fígado e vias 
biliares por ultrassonografia; Avaliação das doenças do sistema digestório por ultrassonografia; 
Estudo das doenças do rim e do pâncreas por avaliação ultrassonográfica; Avaliação 
ultrassonográfica em obstetrícia do 1.° ao 3.° trim estre; Estudo ultrassonográfico da glândula tireóide; 
Avaliação das mamas por ultrassonografia; Avaliação do sistema músculo-esquelético por 
ultrassonografia. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
 
 



                      

                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE 

                             LAURO DE FREITAS 

 

 Capacitação de Recursos Humanos Ltda. 
Telefax: (71) 3492-3905, (71) 3288-8604.  Site: www.libri.com.br  
 

102

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico Ginecologista 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Ginecologia, Hormônios em ginecologia. Esterilidade/infertilidade. Colpites, cervicites, doença pélvica 
inflamatória. Citologia HPV.Ciclo menstrual. Doenças sexualmente transmissíveis. Endometriose. 
Amenorréias, Hemorragias disfuncionais, Dismenorréia e tensão pré-menstrual. Síndrome de ovários 
policísticos. Menopausa. Prolapso genital e incontinência urinária de esforço. Indicação e 
interpretação dos exames complementares. Terapêutica. Tumores benignos da mama. Carcinoma da 
mama. Tumores benignos do útero. Tumores ovarianos. Câncer do colo e corpo uterino. Câncer de 
ovário. Distopias e displasias. Emergências e urgências em ginecologia. Distopias. Prolapso. 
Planejamento familiar. Câncer e gravidez. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB- SUS de 1996. Norma Operacional da 
Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Estratégias de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde. Doenças de notificação compulsória. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico Infectologista 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Arboviroses: Dengue, Febre Amarela. Cisticercose. Doença Meningocóccica. Doença 
Pneumocóccica. Doenças Oportunistas na AIDS. Doenças Sexualmente Transmissíveis. 
Esquistossomose. Estafilococcias. Exantemáticas: Sarampo, Rubéola, Varicela. Hanseníase. 
Hepatites Virais. Histoplasmose. Infecções Hospitalares. Leishmaniose Tegumentar e Visceral. 
Leptospirose. Malária. Paracoccidioidomicose. Parasitose Intestinais. Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida. Síndrome Respiratória Severa Aguda. Tuberculose. Mecanismo de Ação, resistência, 
indicações terapêuticas e profiláticas e reações adversas dos Medicamentos Antimicrobianos. 
Doenças de Notificação Compulsória. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Medico Neurologista 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Política de Saúde: Legislação referente ao SUS. Código de Ética Médica. Preenchimento da 
declaração de óbito. Cefaleias. Algias crânio-faciais. Comas. Fisiopatologia do sono.Traumatismos 
crânio-encefálicos. Traumatismos raquimedulares. Síndrome de hipertensão intracraniana. Tumores 
intracranianos. Tumores intrarraqueanos. Doenças demielinzantes. Doenças degenerativas do 
sistema nervoso. Miopatias. Neuropatias periféricas. Infecções do sistema nervoso. Neuroparasitoses 
mais frequentes no Brasil. Acidentes vasculares do encéfalo e da medula. Manifestações 
neurológicas de doenças sistêmicas. Epilepsias. Demências. Fisiopatologia da 
motricidade.Fisiopatologia da sensibilidade. Síndromes corticais.Síndromes do tronco cerebral. 
Síndromes medulares. Código de Ética médica. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB- SUS de 1996. Norma Operacional da 
Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Estratégias de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde. Doenças de notificação compulsória. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico Oftalmologista 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Código de Ética. Diagnóstico e conduta nos traumatismos oculares. Anomalias de refração e correção 
das ametropias. Afecções da conjuntiva, da córnea e da esclera. Terapêutica geral. Afecções do trato 
uveal: irites, iridociclites, coroidites. Neuro-oftalmologia: papiledema, atrofia do nervo óptico, nemites, 
perimetria. Manifestações oculares nas afecções do sistema nervoso. Glaucoma: crônico, simples, 
congênito, agudo e secundário. Estrabismo: forias, tropias e paralisias oculares. Afecções do 
cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e subluxações. Técnica cirúrgica da catarata. Afecções da 
retina: congênitas, traumáticas, vasculares, degenerativas e nas doenças sistêmicas. Descolamentos 
de retina e noções básicas de seu tratamento cirúrgico. Tumores. Afecções das pálpebras: 
congênitas, traumáticas, inflamatórias, tumorais. Afecções das vias lacrimais: congênitas, 
traumáticas, inflamatórias. Noções básicas do tratamento cirúrgico. Saúde pública em oftalmologia; 
níveis de atenção e de prevenção em saúde ocular, epidemiologia das doenças oculares, prevenção 
a cegueira. . Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Constituição 
Federal. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema 
Únicode Saúde – NOB- SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 
01/02. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Doenças de notificação 
compulsória. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico Dermatologista 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Diagnóstico das doenças da pele: principais tipos de lesão, disposição das lesões, distribuição das 
lesões, métodos diagnósticos; Dermatites: dermatite de contato, dermatite atópica, dermatite 
seborréica, eczema numular, dermatites crônicas, dermatite esfoliativa generalizada, dermatite de 
estase, líquen simples crônico; Infecções da pele: doenças estafilocócicas, erisipela, foliculite, 
furúnculo, carbúnculo, hidradenite supurativa, infecções periungueais, eritrasma, hanseníase, 
leishmaniose, blastomicose; Micoses superficiais: infecções por dermatófitos, infecções por 
leveduras: candidíase, ptiríase versicolor; Infecções parasitárias: escabiose, pediculose, larva 
migrans; Dermatoviroses: verrugas, molusco contagioso; Alterações do folículo piloso e das 
Glândulas sebáceas: acne, rosácea, dermatite perioral, hipertricose, alopecia, pseudofoliculite da 
barba, cisto sebáceo; Erupções eritematoescamosas: psoríase, ptiríase rósea, líquen plano; Reações 
inflamatórias da pele: erupções por drogas, necrólise epidérmica tóxica, eritema polimorfo, eritema 
nodoso, granuloma anular, lúpus; Erupções bolhosas: pênfigo foliáceo e vulgar; Dermatite 
herpetiforme; Alterações da corneificação: ictiose, queratose, calosidades; Úlceras por pressão; 
Alterações da pigmentação: hipopigmentação: albinismo, vitiligo, hipopigmentação inflamatória, 
hiperpigmentação; Alterações da sudorese: miliária, hiperidrose; Tumores benignos: nevus, nevus 
displásicos, lipomas, angiomas, granuloma piogênico, queratose seborréica, dermatofibroma, 
queratoacantoma, quelóide; Tumores malignos: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, 
melanoma, sarcoma de kaposi. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico do Trabalho 
 

 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Organização dos Serviços de Higiene e Medicina do Trabalho. Epidemiologia Aplicada a Saúde do 
Trabalhador. Bioestatística. Toxicologia Aplicada a Saúde do Trabalhador. Doenças relacionadas ao 
trabalho. Legislação relacionada à Saúde Ocupacional. Higiene do Trabalho. Segurança do Trabalho. 
Saúde e Saneamento do Meio. Fisiologia do Trabalho. Ergonomia do Trabalho. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Farmacêutico 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Organização de almoxarifado. Avaliação de área física e condições adequadas de armazenamento. 
Imunobiológicos. Controle de estoques de medicamentos e material de consumo. Controle de 
psicotrópicos e entorpecentes. Papel da vigilância sanitária. Legislação que rege a atuação de fiscais 
da vigilância sanitária em estabelecimentos que trabalhem com medicamentos. Legislação 
farmacêutica, ética profissional, gestão da farmácia hospitalar,  sistema de distribuição de 
medicamentos: coletivo, individualizado e dose unitária. Farmacotécnica de produtos não estéreis: 
análise de formulações; manipulação de fórmulas magistrais e oficinas; estabilidade de formulações 
extemporâneas; unitarização de medicamentos sólidos e líquidos; controle de qualidade. 
Farmacotécnica de produtos estéreis: reconstituição, diluição e estabilidade de medicamentos 
ingetáveis; unitarização e fracionamento para dispensação por  dose unitária; preparo de soluções 
para nutrição parenteral e outras formulações de grande volume; controle microbiológico, controle de 
qualidade; manipulação de quimioterápicos antineoplasicos; validação de processos. Cálculos em 
farmácia, gestão de estoque: aquisição, armazenamento e controle de produtos farmacêuticos; 
sistema informatizado de controle de estoque; farmacodinâmica: vias  de administração de 
medicamentos; mecanismos de ação dos fármacos; interação medicamentosa; fatores que 
interferem  na ação dos fármacos; efeitos colaterais e reações adversas; alergia, tolerância e 
intoxicação; utilização de medicamentos em populações especiais: neonatos, crianças, gestantes, 
idosos; utilização de medicamentos em condições especiais: insuficiência renal, hepática, cardio 
vascular e respiratória. Farmacocinética: conceitos gerais; parâmetros farmacocinéticos; metabolismo 
de medicamentos; margem terapêutica; posologia; fatores que alteram a farmacocinética; 
monitorização de fármacos na prática clínica; metodologia de monitorização. Farmácia clínica e 
atenção farmacêutica: conceitos; uso racional de medicamentos; controle e seguimento de paciente; 
problemas relacionados ao medicamento; monitorização da farmacoterapia; farmacoepidemiologia: 
farmacovigilância e estudos de utilização de medicamentos. Farmacoeconomia: conceitos gerais; 
análise custos-benefício, custo-utilidade e custo-minimização. Seleção de medicamentos: conceitos; 
padronização de medicamentos; comissão de farmácia e terapêutica; guia farmacoterapêutico. 
Pesquisa clínica. Controle de infecções hospitalares e a farmácia hospitalar. Erros de medicação. 
Suporte nutricional. Resíduos hospitalares. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Fisioterapeuta 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Anatomofisiologia do sistema respiratório. Principais doenças pulmonares - avaliação e tratamento 
fisioterápico. Anatomia do aparelho cardiovascular. Principais afecções cardiovasculares, avaliação e 
tratamento. Anatomofisiologia dos sistemas nervoso central e periférico. Principais patologias 
neurológicas, avaliação e tratamento. Principais doenças neurológicas infantis, sua avaliação e 
tratamento fisioterápico. Desenvolvimento motor normal. Principais distúrbios músculo-esquelético da 
infância. Doenças do aparelho respiratório infantil. Tratamento fisioterápico. Anatomia do aparelho 
locomotor. Principais lesões traumato-ortopédicas e seu tratamento fisioterápico. Doenças do sistema 
conjuntivo. Pré e pós-operatório de cirurgia ortopédica. Alterações fisiológicas da gravidez. 
Fisioterapia no pré e pós-parto. Atividade física na terceira idade. Alterações do organismo com o 
envelhecimento. AVC – Tratamentos. Doenças Ósseas. Paraplegia. Órtese e Prótese. Eletroterapia. 
Ultra-Som. Utilização de laser. Hidroterapia. Programa de Atenção Básica à Saúde. Sistema Único de 
Saúde. Código de Ética Profissional. Deveres do Fisioterapeuta. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico Psiquiatra 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Síndromes e transtornos mentais orgânicos; demências na senilidade e pré-senilidade; transtornos 
mentais orgânicos induzidos por substâncias psicoativas; esquizofrenia; transtorno delirante 
paranóico; transtornos psicóticos s.o.e.; transtornos afetivos; transtornos de ansiedade; transtornos 
somatomorfos; transtornos dissociativos; transtornos sexuais; transtornos do sono; transtornos 
factícios; transtornos de personalidade; transtornos da alimentação; psiquiatria infantil; psiquiatria 
comunitária; psiquiatria forense; emergências psiquiátricas; epidemiologia dos transtornos mentais; 
testes laboratoriais e outros testes; psicofarmacoterapia e terapias convulsivantes; psicoterapias. 
epidemiologia; medicina social e preventiva; código de ética; código de processo ético; saúde pública; 
atualidades sobre saúde pública; atualidades sobre medicina geral. o estatuto da criança e do 
adolescente. o estatuto do idoso. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Saúde – NOB- SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a 
Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde. Doenças de notificação compulsória. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico Clínico Geral 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Endocrinologia: diabetes melitus tipo 1 e 2, doenças da tireoide, distúrbios do eixo hipotálamo-
hipófiseadrenal; Nefrologia: malformações e infecções do trato urinário, litíase urinária; Cardiologia: 
hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva, endocardite infecciosa, 
taquiarritmias, bradiarritmias, doença arterial coronariana; Dermatologia: infecções e neoplasias 
cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos; Imunologia: doenças reumáticas; 
Pneumologia: infecções e neoplasias do trato respiratório, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma 
brônquica; Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; 
Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses; Nutrologia: obesidade, anorexia 
nervosa, bulimia, desnutrição; Gastroenterologia: doenças pépticas, neoplasias do trato digestivo, 
hepatites, etilismo; Intoxicação e envenenamento; Adinamia circulatória aguda; Insuficiência 
respiratória aguda; Restauração Hemodinâmica; Politraumatismo; Abdômen agudo; Estado de 
inconsciência; Queimaduras; Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos; Enfermidades do 
aparelho geritourinário; Doenças reumáticas; Doenças Sexualmente transmissíveis; Doenças infecto-
contagiosas e parasitórias; Doenças neurológicas; Avitaminoses; Noções gerais de Epidemiologia das 
doenças infecto-contagiosas; Noções gerais de Epidemiologia das doenças crônico-degenerativas; 
Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde 
– NOB- SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. 
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Doenças de notificação 
compulsória. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Medico Pediatra 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Puericultura: aleitamento materno. Alimentação no 1.º ano de vida. Vacinação. Crescimento e 
desenvolvimento. Distúrbios da nutrição. Neonatologia: icterícia neonatal precoce e tardia. Colestase 
neonatal. Infecções congênitas: rubéola, c itomegalovírus, toxoplasmose, sífilis, varicela, herpes. 
Distúrbios metabólicos no período neonatal: hipoglicemia, hipocalcemia e hipomagnecemia. 
Infectologia: Doenças exantemáticas: varicela, sarampo, rubéola, eritema infeccioso, doença de 
Kawasaki, exantema súbito, escarlatina. Coqueluche, dengue, febre amarela e malária. Tuberculose 
na infância diagnóstica, quimioprofilaxia e tratamento da AIDS na infância. Meningites. Hepatites 
virais: A, B e C. Pneumologia: insuficiência respira tória na infância; Infecções de vias aéreas 
superiores, laringites, epiglotite, pneumonias virais e bacterianas. Asma na infância: diagnósticoe 
tratamento. Mucoviscidose. Gastroenterologia: Diarreia aguda, diarreia crônica. Verminoses. 
Nefrologia: ITU. Sd.nefrítica. Sd. nefrótica. Onco-hematologia: Leucoses. Púrpura trombocitopênica 
imunológica. Púrpura Henoch-Schoenlein. Sd. hemolítico-urêmica. Anemias (ferropriva, talassêmica e 
falciforme). Reumatologia: Febre reumática. Artrite reumatóide juvenil. Neurologia: Convulsão na 
infância. Endocrinologia: Hiperplasia de supra-renal congênita. Diabetes melitus na infância. 
Emergências cardiocirculatórias: ressuscitação cardiorrespiratória no período neonatal e infância; 
desequilíbrio hidro - eletrolítico; choques hipovolêmico, séptico, c ardiogênico; arritmias cardíacas na 
infância. Acidentes: intoxicações; acidentes com animais peçonhentos. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 
8.142 de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB- SUS de 1996. 
Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Estratégias de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde. Doenças de notificação compulsória. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico Pediatra Plantonista 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Puericultura: aleitamento materno. Alimentação no 1.º ano de vida. Vacinação. Crescimento e 
desenvolvimento. Distúrbios da nutrição. Neonatologia: icterícia neonatal precoce e tardia. Colestase 
neonatal. Infecções congênitas: rubéola, c itomegalovírus, toxoplasmose, sífilis, varicela, herpes. 
Distúrbios metabólicos no período neonatal: hipoglicemia, hipocalcemia e hipomagnecemia. 
Infectologia: Doenças exantemáticas: varicela, sarampo, rubéola, eritema infeccioso, doença de 
Kawasaki, exantema súbito, escarlatina. Coqueluche, dengue, febre amarela e malária. Tuberculose 
na infância diagnóstica, quimioprofilaxia e tratamento da AIDS na infância. Meningites. Hepatites 
virais: A, B e C. Pneumologia: insuficiência respira tória na infância; Infecções de vias aéreas 
superiores, laringites, epiglotite, pneumonias virais e bacterianas. Asma na infância: diagnósticoe 
tratamento. Mucoviscidose. Gastroenterologia: Diarreia aguda, diarreia crônica. Verminoses. 
Nefrologia: ITU. Sd.nefrítica. Sd. nefrótica. Onco-hematologia: Leucoses. Púrpura trombocitopênica 
imunológica. Púrpura Henoch-Schoenlein. Sd. hemolítico-urêmica. Anemias (ferropriva, talassêmica e 
falciforme). Reumatologia: Febre reumática. Artrite reumatóide juvenil. Neurologia: Convulsão na 
infância. Endocrinologia: Hiperplasia de supra-renal congênita. Diabetes melitus na infância. 
Emergências cardiocirculatórias: ressuscitação cardiorrespiratória no período neonatal e infância; 
desequilíbrio hidro - eletrolítico; choques hipovolêmico, séptico, c ardiogênico; arritmias cardíacas na 
infância. Acidentes: intoxicações; acidentes com animais peçonhentos. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 
8.142 de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB- SUS de 1996. 
Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Estratégias de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde. Doenças de notificação compulsória. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico Clínico Geral Urgência/ Urgencista 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Agentes Anti-infecciosos, Quimioterápicos e antibióticos; Anemias; Artrite Reumatoide; Asma 
brônquica; Cardiopatia isquêmica; Cirrose hepática; Distúrbios hemorrágicos; Distúrbios 
imunológicos; Doenças causadas por bactérias; Doenças causadas por vírus; Doenças causadas por 
fungos; Doenças causadas por helmintos e protozoários; Doenças da mama e aparelho genital 
feminino; Doenças da Tireoide; Doenças das vias aéreas superiores; Doenças das vias biliares; 
Doenças do esôfago; Doenças do estômago; Doenças do intestino delgado e grosso; Doenças dos 
pâncreas; Doenças pulmonares ambientais; Doenças Sexualmente transmissíveis e AIOS; Doenças 
vasculares celebrais; DPOC; Epilepsias e distúrbios convulsivos; Febre reumática; Hepatites; 
Hipertensão artéria; Imunização; Infecção de vias urinárias e nefrolitíase; Infecções do sistema 
nervoso central; Insuficiência cardíaca; Leucoses e Linfomas; Neoplasias do pulmão; Terapêutica 
médica e interação medicamentosa; Tópico de Psiquiatria: Distúrbios neurovegetativos, neuroses e 
psicoses; Tumores de Pele; Tumores do fígado. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico(a) Neuropediatra 
 
 

Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
 
Conhecimentos Específicos 

 
Desenvolvimento normal da criança; Aprendizado escolar; Transtornos do déficit de 
atenção/hiperatividade. Oncologia: diagnóstico precoce das neoplasias mais comuns da infância. 
Afecções do sistema nervoso central: síndrome convulsiva, meningites e encefalites. Cefaleias. 
Líquido cefalorraquidiano na infância; Craniostenose; Hidrocefalia congênita; Doenças degenerativas 
do sistema nervoso central; Encefalopatias crônicas infantis não progressivas; Distúrbios motores de 
instalação Aguda; Neuroviroses; Epilepsias na criança; Causas neuromusculares de hipotonia; Sono 
normal e Distúrbios do sono. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico (a) Obstetra 
 
 

Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
Fisiologia da Reprodução. - Repercussões da gravidez sobreo organismo. -Propedêutica da gravidez. 
- Ciclo gestatório normal. - Ciclo gestatório patológico. - Estatísticas uterinas, dispotias do útero. - 
Prenhez ectópica. - Abortamento. - Moléstia trofoblástica. - Métodos anticoncepcionais; Afecções de 
genitais e do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos. Amenorréias. Assistência humanizada a 
mulher (parto aborto e purpério). Assistência pré-natal. Câncer de mama. Câncer do colo uterino. 
Climatério e Homonoterapia. Diagnóstico preventivo. Dismenorréias. Doenças Inflamatórias. Doenças 
Inflamatórias Pélvicas. Doenças sexualmente transmissíveis. Eclâmpsia. Exames médicos 
específicos (clínico, colpocitologia, colposcopia, fezes, laboratorais, sangue, obstétrico, pós-natal e 
urina). Fisiologia da gestação. Imunização. Incontinência urinária. Inspeção, palpação e toque. 
Menopausa e climatério. Noções de Clínica Médica. O ciclo gravídicopuerperal. Planejamento 
familiar. Síndrome dos ovários policísticos. Terapia de reposição hormonal. Tumores Benignos e 
malignos. Urgência e emergência materna. Vulvo Vaginitis e Cervicites. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 
8.142 de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB- SUS de 1996. 
Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Estratégias de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde. Doenças de notificação compulsória. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico (a) Oncologista 
 
 

Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
- Estadiamento dos tumores malignos da mama e ginecológicos; 
- Quimioterapia para neoplasias da mama e ginecológicos; 
- Hormonioterapia para neoplasias da mama. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico(a) Proctologista 
 
 

Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Doenças vasculares colorretais; - Trauma e corpos estranhos colorretais; - Hemorragia do cólon e do 
reto; Lesão actínica do cólon e do reto; Afecções do cólon e do reto; Afecções do aparelho urinário e 
genital feminino com interesse em coloproctologia; Afecções do cólon reto e ânus em recém-natos e 
crianças; Operações colorretais videoendoscópicas. Anatomia e fisiologia do colón, reto e ânus; Pré e 
pós-operatório das operações do cólon, reto e ânus; Doenças do ânus; Doenças Neoplasias benignas 
e malignas do cólon; Neoplasias benignas e malignas do reto; Neoplasias benignas e malignas do 
canal anal e pele perianal; Doenças diverticular do cólon; Colite ulcerativa; Doenças de Chron; 
Doenças sexualmente transmissíveis em coloproctologia; Manifestações coloproctológicas da AIDS; 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico(a) Radiologista 
 
 

Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
Radiologia Óssea; Radiologia do Sistema Digestivo (Exames contrastados); Radiologia Torácica; 
Radiologia Uro-ginecológica; -Radiologia de Emergência; Ultrassonografia geral Abdominal e pélvica; 
Física Médica e Proteção Radiológica; Reanimação cardiorrespiratória;Tomografia Computadorizada 
do Abdome, Tórax e do Crânio; Tomografia Computadorizada do Sistema Músculo-esquelético; 
Ultrassonografia do sistema Vascular e Doppler; Ultrassonografia Ginecológica e Obstetrícia; 
Ultrassonografia do Sistema Músculo-esquelético; Ultrassonografia Intervencionista (Biópsia de 
próstata,de tireoide e punções guiadas ). 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico(a) Reumatologista 
 
  

Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Imunologia Básica - Processo Inflamatório. Sistema do Complemento, Interação Antígeno- Anticorpo. 
Genética básica - Causas Genéticas de Doenças Reumáticas. Semiologia articular. Febre Reumática 
- Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. Osteoartrite - Etiopatogenia, Clínica, 
Propedêutica e Tratamento. Doença mista do tecido conjuntivo - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica 
e tratamento. Esclerose Sistêmica - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. Lúpus 
Eritematososistêmico - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. Síndrome do Anticorpo 
Antifosfolipídeo - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. Síndrome de Sjögren - 
Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. Vasculites - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica 
e Tratamento. Espondiloartropatias - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. Artrites 
Infecciosas - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e tratamento. Fibromialgia - Etiopatogenia, Clínica, 
Propedêutica e Tratamento. 
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 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Terapeuta Ocupacional 
 
 

Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Política de saúde no Brasil; Papel do Terapeuta Ocupacional num hospital geral de retaguarda e no 
atendimento ambulatorial; Formas de atendimento em Terapia Ocupacional; Terapia Ocupacional 
aplicada a Neurologia e Ortopedia; Terapia Ocupacional aplicada a Pediatria; Terapia Ocupacional 
aplicada a Geriatria; Terapia Ocupacional em Terapia de Mão; Noções de Terapia Ocupacional 
aplicada a Psiquiatria; Noções de Terapia Ocupacional aplicada à Reabilitação Profissional; Terapia 
Ocupacional em Cuidados Paliativos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Biomédico(a) 
 
 

Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
ANATOMIA: Introdução a Anatomia - Osteologia - Sistemas Circulatório, Respiratório, Digestivo, 
Urinário, Nervoso, Endrocrino. FISIOLOGIA - Princípios de fisiologia Renal, Endócrina (Tireoide). 
BIOFÍSICA - Medicina Nuclear - Princípios físicos; proteção radiológica; princípios de formação da 
imagem; Radionuclídeos e Radiofármacos (produção, aplicações clínicas, biodistribuição, distribuição 
patológica) e metodologia de controle de qualidade em equipamentos de Medicina Nuclear. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Fonoaudiólogo(a) 
 
 

Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
 
Conhecimentos Específicos 
Conceito de Linguagem: (Diferentes Enfoques; Linguagem Humana Normal e Desenvolvimento de 
Linguagem), Evolução da Linguagem: (Aspectos Morfológico e Sintáticos; Evolução da Escrita; 
Aquisição e Desenvolvimento das Noções de Corpo/espaço/tempo), Anamnese: (Visão geral no 
Processo Diagnóstico; Estágio de Observação), Avaliação Fonoaudiológica: (Avaliação da 
Linguagem; Avaliação da Motricidade Oral; Avaliação da Voz; Estágio de Observação), Diagnóstico: 
(Manifestações Etiológicas; Sindrômicas; Fisiológicas e dos Distúrbios da Comunicação Oral e 
Escrita), Terapia dos Distúrbios da Comunicação Oral e Escrita, Fonoaudiologia Preventiva.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico(a) Pneomopediatra 
 
 

Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Bases Anatômicas e Funcionais do Trato Respiratório. Patologias Pulmonares do R.N..Patologias 
Infecciosas: Rinite Sinofaringite Viral. Faringites. Sinusites. Laringites, laringotraqueobronquites e 
epiglotites. Bronquites. Bronquiolite Viral Aguda. Bronquiolite Obliterante. Pneumonias Bacterianas 
Agudas. Pneumonia Viral. Pneumonites Vírus Sarampo, Varicela e CMC. Derrames Pleurais. 
Abscesso Pulmonar. Bronquiectasia. Tuberculose. Coqueluches. Pneumonia por Micoplasma, 
Clamidia e Pneumocystis carinii. Processos Aspirativos Pulmonares. Asma. Imunodeficiências. 
Comprometimento Pulmonar por Doença Falciforme. Pneumonias Intesticiais da Infância. 
Pneumopatias Crônicas. Mocoviscidoses. Insuficiência Respiratória. Síndrome Desconforto 
Respiratório Agudo. Obstrução das vias Aéreas Superiores. Atelectasia. Pneumotórax. Edema Agudo 
de Pulmão. Drogas Broncodilatadoras. Terapêutica de Corticóide na Patologia Pulmonar. 
Oxigenoterapia. Reabilitação Pulmonar na Infância. Antibioticoterapia na Doença Pulmonar em 
Pediatria. Mal Formação Pulmonar na Infância. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Nutricionista 

 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Princípios básicos da nutrição. Glicídios. Gorduras e outros lipídios. Proteínas. Metabolismo hídrico e 
mineral. Vitaminas lipossolúveis. Vitaminas hidrossolúveis. Energia. Utilização de nutrientes: digestão, 
absorção e metabolismo. Estabelecimento de normas e padrões nutricionais. Planejamento alimentar 
familiar. Processo de orientação nutricional. A nutrição nos períodos críticos do ciclo vital. 
Crescimento e desenvolvimento. Nutrição na gestação e na lactação. Nutrição na primeira e segunda 
infâncias. Nutrição para crianças e adolescentes. Nutrição em geriatria. Desnutrição. Dietoterapia. 
Alimentação do paciente no hospital. Composição dos alimentos. Problemas dos deficientes físicos 
quanto à auto-alimentação. Dietoterapia nas doenças gastrintestinais. Rotinas dietoterápicas nas 
cirurgias e dietoterapia do queimado. Controle de peso. Diabetos mellitus. Aterosclerose. 
Enfermidade cardiovascular. Enfermidade cardiovascular. Enfermidade renal; nefrolitíase. 
Enfermidades hepáticas. Dietoterapia infantil. Erros inatos do metabolismo.  
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Médico(a) Veterinário 
 
 

Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Processamento tecnológico de produtos de origem animal: Tecnologia de carnes e derivados 
(bovinos, suínos e aves): cuidados “ante-mortem”; alterações “post-mortem”; cuidados no abate; 
processos físicos e químicos de conservação. Tecnologia de leite e produtos lácteos: cuidados na 
obtenção higiênica do leite; fases tecnológicas do beneficiamento; produtos lácteos – fases 
tecnológicas. Inspeção Sanitária de produtos de Origem Animal: inspeção sanitária de carnes e 
derivados (bovinos, suínos e aves); técnica de inspeção “ante e post-mortem”; critérios de julgamento 
na inspeção; higiene das operações de matança; inspeção e julgamento de carcaças e vísceras; 
particularidades da inspeção sanitária; alterações das carnes e derivados; matança de emergência; 
higiene nas indústrias e do pessoal; higiene da água de abastecimento. Inspeção sanitária de 
pescados e derivados: higiene na manipulação na indústria e comércio; composição química e 
alterações do pescado; inspeção dos produtos conservados e preservados; legislação e julgamento 
tecnológico e sanitário. Inspeção sanitária de leite e produtos lácteos: cuidados higiênicos-sanitários 
na obtenção; cuidados no beneficiamento e demais operações; flora microbiana patogênica e 
alterações; classificação e funcionamento dos estabelecimentos; mérito higiênico-sanitário dos 
processos de conservação; rotina de inspeção sanitária; fraudes e adulterações; legislação e critérios 
de julgamento. Controle Físico – Químico e Microbiológico: Higiene e Saúde Pública Veterinária: 
inspeção e fiscalização dos estabelecimentos industriais e comerciais. Doenças de animais 
transmissíveis ao homem e de interesse sanitário: zoonoses; epidemiologia e investigação 
epidemiológica; medidas de controle, prevenção das zoonoses. Toxinfecções e envenenamentos 
alimentares. Doenças veiculadas por águas ou alimentos. Epidemiologia e investigação 
epidemiológica. Medidas de controle. Deontologia. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Professor de Educação Física - PSF 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Princípios metodológicos do Ensino da Educação Física. Programa – Conceito, princípios, finalidades 
e objetivos da Educação Física, tendências e filosofias subjacentes às concepções de educação 
física. Processo histórico da educação física; O homem sua corporeidade; O homem e motricidade. A 
cultura corporal e sua expressão nos temas: Dança (ritmos e movimentos), Ginástica, Jogos e 
Esporte. Jogos cooperativos. A ludicidade e o jogo; Educação física como conhecimento para uma 
prática transformadora – avaliação da educação física – escolar. Atribuições básicas do agente do 
Programa Saúde da Família. O trabalho em equipe do PSF. Doenças de Notificação Compulsória. O 
Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto do Idoso. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Odontólogo 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 
Dentisteria: preparo da cavidade, material de proteção e restauração. Anestesia loco-regional oral: 
tipos técnicas, anestésicos, acidentes, medicação de emergência. E4xtração dentária, simples, 
complicações. Procedimentos cirúrgicos: pré e pós-operatório; pequena e média cirurgia, suturas, 
acidentes operatórios. Seminologia oral: anaminese, exame clínico e radiológico. Meios 
complementares de diagnósticos. Cárie dentária: patologia, diagnóstico, prevenção: fluorterapia e 
toxicologia. Poupa dentária: patologia, diagnóstico, conduta clínica. Tratamento conservador da 
polpa. Estomatologia: gengivites, estomatites, etiopatogenia, diagnóstico. Procedimentos 
endodônticos: polpotomia, pulpetomia, tratamento e obturação do conduto radicular. Procedimentos 
periodônticos. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção. Doenças gerais com sintomatologia 
oral: diagnóstico, tratamento local, orientação profissional. Odontopediatria: dentes decíduos, 
cronologia. Cirurgia buco-maxilo-facial: técnicas operatórias procedimentos de urgência. Radiologia 
oral. Terapêuticas: definição, métodos, agentes medicamentosos. 
O Sistema Único de Saúde, sua organização e funcionamento; Lei Orgânica da Saúde, Princípios e 
Diretrizes do SUS; Políticas e pactos de Saúde. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Odontólogo Periodontista 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
Anatomia macroscópica e microscópica do periodonto. Farmacologia: Receituário. Anti-inflamatório. 
Antibióticos. Analgésicos. Drogas utilizadas em anestesia local. Técnicas anestésicas e tratamento de 
complicações relacionadas à anestesia local. Prevenção e tratamento de emergências médicas em 
odontologia. Princípios de tratamento e prevenção das infecções odontogênicas. Materiais e 
instrumentais utilizados em periodontia. Afiação de instrumentos em periodontia. Instrumentação 
periodontal. Exames clínicos e radiográficos em periodontia. Importância da função mastigatória para 
o periodonto. Mecanismos de defesa da gengiva. Características clínicas da gengivite. Epidemiologia 
das doenças gengival e periodontal. Classificação das doenças periodontais. Doenças gengivais da 
infância. Periodontite juvenil. Microbiologia periodontal. Papel do cálculo e da placa na doença 
periodontal. Envolvimento de furca nas doenças periodontais. Trauma oclusal. Tratamento periodontal 
de pacientes com doenças sistêmicas. Plano de tratamento em periodontia. Controle químico e 
mecânico da placa dental. Antibioticoterapia em periodontia. Tratamento das doenças gengivais 
agudas. Tratamento dos abscessos periodontais. Considerações ortodônticas na terapia periodontal. 
Tratamento endodôntico- periodontal associado. Princípios da cirurgia periodontal. Curetagem 
gengival. ctngivectomia e gengivoplastia. Espaço biológico. Cirurgias ósseas ressectivas e 
reconstrutivas. Retalhos periodontais. Regeneração óssea guiada. Efeitos das condições sistêmicas 
sobre o periodonto. Manutenção periodontal. Estética periodontal. Diagnóstico e Plano de Tratamento 
em Clínica Geral; Conceitos da Etiologia da Cárie e sua Prevenção; Microbiologia da Placa 
Bacteriana e sua Prevenção; Controle e Prevenção da Cárie Dentária, Dieta, Flúor; Cirurgia Oral 
Menor, cuidados iniciais e posteriores as Exodontais; Hemorragias-Controle; Problemas periodontais 
a cargo do Clínico Geral; Procedimento Básicos em Odontologia que afetam o Periodonto; Proteção 
do Complexo Dentina – Polpa – Seleção e Eleição dos materiais de Proteção: Materiais 
Restauradores em Dentística Operatória, Materiais Restauradores Estéticos, Materiais Metálicos – 
Amálgama; Materiais para Prevenção; Selantes de Fóssulas e Fissuras; Esterilização, Controle de 
Doenças e Infecção no Consultório Odontológico; Prevenção (AIDS, Hepatite, etc.); 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Odontólogo Endodontista  
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
Anatomia dentária. Topografia da cavidade pulpar e do periápice. Histofisiologia do complexo dentino-
pulpar. Microbiologia relacionada à endodontia. Farmacologia: Receituário. Antiinflamatórios. 
Antibióticos. Analgésicos. Drogas utilizadas em anestesia local. Técnicas anestésicas e tratamento de 
complicações relacionadas à anestesia local. Prevenção e tratamento de emergências médicas em 
odontologia. Princípios de tratamento e prevenção das infecções odontogênicas. Métodos e técnicas 
de exame em endodontia. Material e instrumental endodôntico. Assepsia e anti-sepsia na prática 
endodôntica. Alterações da polpa dental. Alterações patológicas do periápice. Acesso e preparo da 
câmara pulpar. Tratamento conservador da polpa dental. Odontometria. Apicificação. Instrumentação 
dos canais radiculares. Tratamento biomecânico dos canais radiculares: Biopulpectomia. 
Necropulpectomia. Medicação intracanal. Obturação dos canais radiculares. Tratamento endodôntico 
em odontopediatria. Diagnóstico e tratamento das urgências em endodontia: Pulpite reversível. 
Pulpite irreversível. Pericementite apical aguda. Abscesso apical agudo. Abscesso fênix. Reabsorção 
dentária. Trauma dental. Problemas endodônticos e periodontais de interesse comum. Clareamento 
de dentes com alteração de cor. Cirurgia em endodontia. Diagnóstico e Plano de Tratamento em 
Clínica Geral; Conceitos da Etiologia da Cárie e sua Prevenção; Microbiologia da Placa Bacteriana e 
sua Prevenção; Controle e Prevenção da Cárie Dentária, Dieta, Flúor; Cirurgia Oral Menor, cuidados 
iniciais e posteriores as Exodontais; Hemorragias-Controle; Problemas periodontais a cargo do 
Clínico Geral; Procedimentos Básicos em Odontologia que afetam o Periodonto; Proteção do 
Complexo Dentina – Polpa – Seleção e Eleição dos materiais de Proteção: Materiais Restauradores 
em Dentística Operatória, Materiais Restauradores Estéticos, Materiais Metálicos – Amálgama; 
Materiais para Prevenção; Selantes de Fóssulas e Fissuras; Esterilização, Controle de Doenças e 
Infecção no Consultório Odontológico; Prevenção (AIDS, Hepatite, etc.); 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Odontólogo Ortodontista 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
Introdução à ortodontia. Biogenese da oclusão. Evolução filogenética. Erupção dentária. Aspectos da 
dentição decídua. Aspectos da dentição mista. Aspectos da dentição permanente. Planejamento do 
tratamento preventivo. Etiologia da maloclusão. Diagnóstico ortodôntico. Análise de modelos. 
Crescimento e desenvolvimento crânio-facial. Desvio da deglutição de fonação-hábitos. Cefalometria. 
Conceitos de ortodontia interceptiva. Ancoragem. Extraçãosucessiva. Princípios da ortopedia 
funcional dos maxilares. Evolução do aparelho ortodôntico. Ortodontia corretiva. Conceitos básicos de 
farmacologia. Vias de administração de fármacos. Absorção e distribuição. Biotransformação e 
Eliminação de Fármacos. Antibióticos; Penicilinas e Cefalosporinas. Aminoglicosídeos; Tetraciclina e 
Cloranfenicol. Digitálicos. Antihipertensivos. Vasodilatadores. Vasodilatadores coronarianos. 
Hipnóticos. Barbitúricos. Hipnoanalgesicos. Antidepressivos. Neurolépticos. Ansioliticos. Anestésicos 
locais. Anestésicos gerais. Histamina e Antihistaminicos. Prostaglandinas e bradicinina. 
Antiinflamatórios não-esteroidais. Antiinflamatórios esteroidais. Analgésico-antipiréticos. Cariostáticos 
e cariogénicos. Anti-sépticos e desinfetantes. Hemostáticos. Fármacos e Gravidez. Antineoplásicos. 
Código de Ética Odontológica. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Odontólogo Cirurgião Buço-Maxilo-Facial 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
Materiais restauradores: Amálgama. Resinas compostas. Cimentos de ionômero de vidro. 
Instrumentais. Materiais protetores. Diagnóstico e plano de tratamento. Métodos preventivos. 
Oclusão: Ajuste oclusal. Movimentos oclusivos. Posições: relação cêntrica, máxima intercuspidação 
habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica. Disfunção miofacial. Restaurações 
preventivas: Selantes. Ionômero de vidro. Resinas compostas. Facetas estéticas. Prótese adesiva: 
direta e indireta. Clareamento dental. Inter-relação dentística/periodontia. Restaurações em dentes 
posteriores com resinas compostas. Restaurações em amálgama. Flúor: Mecanismo de ação do flúor. 
Farmacocinética do flúor. Toxicologia. Física das radiações. Natureza e produção dos raios X. 
Aparelhos e tubos. Constituição e funcionamento. Formação da imagem radiográfica. Filmes 
radiográficos. Câmara escura – métodos de processamento. Técnicas radiográfias intra-bucais: 
Técnica periapical (bissetriz e paralelismo); Técnica interproximal; Técnica oclusal. Efeitos biológicos 
das radiações ionizantes: Higiene das radiações. Métodos de localização. Anatomia radiográfica 
dentomaxilomandibular. Anatomia radiográfica crânio- facial. Técnicas radiográficas extrabucais: 
Panorâmica; Telerradiografia; Lateral da face; ATM. Estudo das anomalias dentais: Lesões do órgão 
dentário. Alterações regressivas da dentição. Radiologia aplicada ao diagnóstico da cárie. Estudo 
radiográfico das periapicopatias e periodojntopatias. Estudo radiográfico dos cistos e tumores 
odontogênicos e não odontogênicos.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Odontólogo Odontopediatra 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
Anestesia loco-regional em crianças: tipos, técnicas, anestésicos, indicações e contra indicações. 
Acidentes. Medicação de emergência. Manejo do paciente infantil. Dentística e prótese em 
odontopediatria. Terapia pulpar em odontopediatria. Traumatismos bucais em crianças. Cirurgia em 
odontopediatria. Crescimento e desenvolvimento crânio-facial. Diagnóstico, prevenção e tratamento 
das maloclusões. Diagnóstico e procedimentos ortodônticos preventivos e interceptativos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Odontólogo Protesista 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
Defeitos de desenvolvimento da região maxilofacial e oral, Anomalias dos dentes, Doação da polpa e do 
periápice, Infecções bacterianas, Doenças fúngicas e protozoárias, Infecções virais, Doenças imunológicas e 
alérgicas, Patologia epitelial, Patologias das glândulas salivares, Tumores dos tecidos moles, Distúrbios 
hematológicos, Manifestações orais de doenças sistêmicas, Doenças dermatológica, Dor facial e doenças 
neuromusculares, Anatomia do periodonto, Epidemiologia e microbiologia da doença periodontal, Placa e cálculo 
dentais, Patogênese da periodontite, Periodontite de acometimento precoce, Doenças periodontal necrosante, 
Exames em pacientes com doenças periodontal, Terapia periodontal associada à causa, Anti-sépitcos e 
antibióticos em terapia periodontal, Bases científicas do tratamento periodontal, Terapia periodontal de suporte, 
Princípios da cirurgia, Princípios de exodontia, Cirurgia pré-protéitica, Infecções, Tratamento de lesões 
patológicas da boca, Traumatologia oral e maxilofacial, Deformidades dentofaciais, Alterações pulpares, 
Tratamento conservador da polpa dental, Periapicopatias, Filosofia do tratamento de canais radiculares, 
Medicação tópica entre sessões, Obturação dos canais radiculares, Assepsia e anti-sepsia em Endodontia, 
Preparo biomecânico dos canais radiculares, Medicação tópica entre sessões, Obturação dos canais radiculares, 
Cirurgias parendodônticas, Urgências em Endodontia, Classificação dos preparos cavitários, Cavidade classe I, 
II, III, IV e V de Black, Cavidades atípicas, Preparo cavitário para amálgamas e compósitos, Preparo cavitário 
para restauração metálicas fundidas, Materiais restaurações, Estudo físico-químico, Indicações e contra 
indicações do uso clínico de silicatos, resinas compostas, auto e fotopolimerizáveis, amálgama e cimento de 
iônomero de vidro, Restaurações metálicas com ligas nobres e não nobres, Características e considerações 
clínicas quanto ao seu emprego, Materiais odontológicos para cimentação, Patologias oclusais e disfunções 
craniomandibulares: considerações relacionadas à prótese fixa e reabilitação oral. Preparo de dentes com 
finalidade protética, Núcleos, Coroas provisórias, Moldagem e modelo de trabalho, Registros oclusais e 
montagem em articuladores semi-ajustáveis, Forma e características das infra-estruturas para próteses 
metalocerâmicas, Prova dos retentores, remoção em posição para soldagem e remontagem, Seleção de cor e 
ajuste funcional e estético, Cimentação provisória e definitiva, Estudo das definições, Princípios de Psicologia e 
sua relação com a Odontopediatria, Diagnóstico e Patologia Bucal, Prevenção, Reabilitação bucal e manejo 
cirúrgico, Terapêutica medicamentosa em Odontopediatria, Fundamentos biológicos básicos em Ortodontia, 
Crescimento e desenvolvimento craniofacial, Desenvolvimento de dentição, Oclusão e equilíbrio dos dentes, 
Classificação das más oclusões dentárias, Extrações seriadas, Análise de Bolton, Etiologia das más oclusões 
dentárias, Hábitos em ortodontia, Avaliação fonoaudiológica, Níveis de atenção e política odontológica, 
Epidemiologia, Índice e indicadores, Testes de atividade cariogênica, Recursos humanos, Cárie dental, Eitologia 
e fatores relacionados, Prevenção da cárie dental, Exercício ético e legal da Odontologia no Brasil, Identificação 
pelos dentes e rugoscopia palatina, Aspectos relativos à atuação profissional, Perícias odontológicas, Vias e 
métodos de administração, Farmacodinâmica, Interações medicamentosas, Efeitos adversos, Anestésicos locais, 
Analgésicos não-opióides e opióides, Antiinflamatórios, Princípios gerais, Antiinflamatórios não-esteróides e 
esteróides, Farmacologia clínica da infecção e Farmacologia em situações especiais; Diagnóstico e Plano de 
Tratamento em Clínica Geral; Conceitos da Etiologia da Cárie e sua Prevenção; Microbiologia da Placa 
Bacteriana e sua Prevenção; Controle e Prevenção da Cárie Dentária, Dieta, Flúor; Cirurgia Oral Menor, 
cuidados iniciais e posteriores as Exodontais; Hemorragias-Controle; Problemas periodontais a cargo do Clínico 
Geral; Procedimento Básicos em Odontologia que afetam o Periodonto; Proteção do Complexo Dentina – Polpa 
– Seleção e Eleição dos materiais de Proteção: Materiais Restauradores em Dentística Operatória, Materiais 
Restauradores Estéticos, Materiais Metálicos – Amálgama; Materiais para Prevenção; Selantes de Fóssulas e 
Fissuras; Esterilização, Controle de Doenças e Infecção no Consultório Odontológico; Prevenção (AIDS, 
Hepatite, etc.); 



                      

                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE 

                             LAURO DE FREITAS 

 

 Capacitação de Recursos Humanos Ltda. 
Telefax: (71) 3492-3905, (71) 3288-8604.  Site: www.libri.com.br  
 

135

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Odontólogo Estomatologista 
 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
Anamnese; exame clínico; exames complementares; classificação e nomenclatura das lesões bucais; 
lesões ulcerativas, vésico-bolhosas, brancas e enegrecidas, lesões nodulares e vegetantes, lesões 
cancerizáveis, alterações vasculares; patologia das glândulas salivares, patologia óssea, doenças 
infecciosas, crescimentos teciduais de origem traumática, cistos, tumores benignos e malignos, 
injúrias físicas e químicas, manifestações bucais de doenças sistêmicas; anomalias dentárias e 
maxilares; síndromes; conceitos em biossegurança, limpeza e degermação de instrumental e mãos, 
meios físicos e químicos pra esterilização, produtos químicos; estomatologia geriátrica e pediátrica; 
técnicas radiográficas intrabucais; métodos de localização radiográfica; radiografias panorâmicas; 
anatomia radiográfica dentomaxilomandibular; princípios de interpretação radiográfica; aspectos 
radiográficos das alterações e lesões do órgão dentário, do periápice e do periodonto; a AIDS e a 
prática odontológica; risco de infecção pelo HIV: doenças passíveis de trasmissão durante o 
tratamento odontológico; medidas de precaução padrão; consultas frente a acidentes profissionais; 
normas de biossegurança na clínica odontológica; 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Odontólogo Especialista em Atendimento a Pessoas co m 
Necessidades Especiais 

 
 
Língua Portuguesa 
Estudo e Interpretação de textos. Conhecimento da Língua. Ortografia. (Novo Acordo Ortográfico). 
Pontuação, Formação de Palavras. Emprego do Nome. Emprego do Pronome. Emprego de Tempos 
e Modos Verbais. Emprego das conjunções. Crase. Concordância Verbal e Nominal: Aspectos Gerais 
e casos Particulares. Estrutura do Período e da Oração: Aspectos Sintáticos e Semânticos. Variação 
Linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
Flúor: aplicação tópica e sistêmica. Odontologia restauradora. Anestesia local na criança e no 
adolescente. Traumatismo na dentição decídua e permanente. Gengivite e doença periodontal. 
Atendimento a pacientes especiais. Classificação das Necessidades Especiais em Odontologia. 
Diagnóstico de Lesões Bucais. Atendimento à Gestante. Alterações Neurológicas, Cardiovasculares, 
Respiratórias e Gástricas. Alterações Renais - Insuficiência Renal Crônica (IRC). Alterações 
Endócrino-metabólicas. Doenças Infectocontagiosas. HIV Associado a Manifestações Bucais. 
Alterações Comportamentais e Sensoriais. Fissuras Labiopalatinas. Anestesia. Sedação Consciente. 
Odontogeriatria. Pacientes Oncológicos. Terapias Complementares. Síndromes de alto risco. 
Emergência em odontologia. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Topógrafo 
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
Conceitos: plano topográfico, aplicações da topografia, distinção entre Topografia e Geodésia, 
Datum. Formas da Terra: superfície topográfica, elipsóide, geóide. Unidades de Medida: angular, 
linear e superficial. Escalas – conversões. Orientações. Coordenadas topográficas. Medição Angular: 
métodos e erros. Medição Linear: métodos e erros. Levantamento Planimétrico: Irradiação, 
poligonação e interseção. Levantamento Altimétrico: nivelamento, geométrico e trigonométrico. 
Representação do Relevo: curvas de nível, perfil topográfico. Cálculo de Área. Cálculo de Volume. 
Sistema de Posicionamento GPS: principais métodos e erros. Instrumentos Topográficos: teodolito, 
nível, estação-total, distanciômetro, planímetro, receptores GPS. Fotografia Aérea: características, 
deformações, escala, estereoscopia. Crimes contra a Administração Pública. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Desenhista Projetista 
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
Desenvolvimento e representação gráfica de projetos de arquitetura: definições deplanta de situação, 
locação (implantação), planta baixa, corte, fachada, elevações. Detalhes construtivos ede elementos 
em geral. Especificação de materiais; carimbo; linhas de representação; letras e números;escalas; 
indicação de chamadas; representação de escadas e rampas; representação de coberturas 
emplantas, cortes e fachadas; cotas; marcação de cortes; ampliação de detalhes; numeração e títulos 
dedesenhos; representação, designação e quadro de portas e esquadrias; representação de 
materiais.Desenho geométrico e cálculo de áreas. Formatos de papel da série A, tipos de papel e 
dobramentos decópias. Caracterização das fases de projeto. Escalas de redução e ampliação. 
Instrumentos e materiaisfísicos de utilizados para a elaboração do desenho. Leitura de projetos 
complementares: projeto estrutural,de instalações elétricas e de iluminação, hidro-sanitário, de 
segurança, combate a incêndios etc. Leitura eelaboração de desenho de levantamento topográfico e 
projeto de terraplenagem. Normas Brasileiras deDesenhos Técnicos. Instrumentos de auxilio de 
desenho em 2D (duas dimensões) por computador:programas de computação gráfica – CAD, 
configurações e conceitos básicos; comandos de criação dedesenhos e visualização; sistemas de 
coordenadas cartesianas; sistema de coordenadas polares;comandos de modificação; comandos e 
formatação de dimensionamentos e contagens; inserção eformatação de textos; utilização de 
bibliotecas e símbolos; utilização e associação de cores de linhas eespessuras de penas; formatação 
de escalas, plotagem e impressão. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Agente Administrativo 
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
Atas. Ofícios. Memorandos. Cartas. Certidões. Atestados. Declarações. Procuração. Portarias. 
Editais. Decretos, e outros expedientes. Pareceres. Recebimento e remessa de correspondência 
oficial. Hierarquia. Impostos e taxas. Conhecimentos básicos em Windows, Word, Excel, Internet 
Explorer e Correio Eletrônico. Requerimento. Circulares. Siglas dos Estados da Federação. Formas 
de tratamento em correspondências oficiais. Tipos de correspondência. Formas de Tratamento. 
Atendimento ao público. Noções de protocolo e arquivo. Índice onomástico. Assiduidade. Disciplina 
na execução dos trabalhos. Relações humanas no trabalho. Organograma. Fluxograma. 
Harmonograma. Princípios que regem a Administração Pública. Ética no Serviço Público. Direitos e 
Deveres do Servidor Público - Constituição Brasileira, Arts. 39 a 41. Estrutura e funcionamento da 
Administração Pública do Município: órgãos, competências. Administração de pessoal, de material e 
de patrimônio. Crimes contra a Administração Pública. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Agente de Trânsito 
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
Conceitos de mobilidade e acessibilidade. Trânsito, meios de transporte, cidadania e qualidade de 
vida. A cidade, o transporte o trânsito – evolução dos sistemas de trânsito das cidades; a urbanização 
e o trânsito. Pólos geradores de tráfego; a relação entre o uso do solo urbano o transporte e o 
trânsito. Os problemas do tráfego nas cidades. O planejamento do trânsito urbano e sua relação com 
o transporte público. A gestão do trânsito urbano – formas de atuação do Poder Público; finalidades e 
competências do órgão ou entidade gestora de trânsito do município; estruturação do órgão ou 
entidade gestora; regulamentação; programação; projeto; fiscalização; controle e avaliação do tráfego 
urbano. Qualidade eficiência e segurança do trânsito.Sistema de informação para usuários do 
trânsito. Avaliação de planos e projetos de trânsito. Moderação do tráfego. Gerenciamento da 
mobilidade. Administração, controle, operação e fiscalização dos estacionamentos públicos. O 
trânsito de pedestres e veículos não motorizados. Condução de escolares. Mecanismos de controle 
de velocidade e de invasão de sinal. Notificação e autuação dos infratores. Defesa prévia e recursos 
de multas. Aplicação de medidas administrativas. Crimes de trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito. 
Atribuições e competências dos órgãos e entidades gestoras do trânsito. Competências dos órgãos 
executivos e rodoviários do município. Registro e licenciamento de veículos.Sinalização de trânsito e 
regras gerais de circulação. Planos de segurança e educação para o trânsito. Controles de 
interseções. Semáforos e dispositivos de controle de trânsito. Correções e obras no sistema viário e 
implantação de canalização de tráfego. Programas de restrição à circulação de veículos. Carga e 
descarga e estacionamento de veículos especiais. Implementação de medidas para facilitar o trânsito 
de pessoas com deficiência. Lei nº 9503 de 23/09/1997 – Código de Trânsito Brasileiro CTB. 
Resoluções e portarias do CONTRAN. Atribuições, deveres e competências do Agente de Trânsito no 
exercício da função. Ética Profissional e normas de conduta. Relacionamento com o público. 
Princípios da Direção Defensiva. Direitos e Deveres do Servidor Público. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Agente de Tributos 
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
Constituição da República Federativa do Brasil. Dos direitos e deveres individuais e coletivos (Título 
II, Capítulo I). Organização político-administrativa (Título III, Capítulo I). Dos municípios (Título III, 
Capítulo IV). Princípios que regem a Administração Pública. Poderes da Administração. Poder de 
Polícia. Atributos do ato administrativo. Discricionariedade e vinculação. Espécies do ato 
administrativo. Código Tributário Nacional – Títulos I, II, III (Capítulo I), IV, V e VI (Capítulo I). LRF – 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Sua implementação como Lei Complementar nº 101 de 04/5/2000. 
Antecedentes históricos. Objetivos. Repercussão nos atos fiscais contemporâneos. Código Tributário 
do Município. Rendas Tributárias dos Municípios. Processo Administrativo Fiscal. Crimes contra a 
Administração Pública. Direitos e Deveres do Servidor Público. Constituição Federal – Arts. 39 a 41. 
Noções de Relações Públicas. Ética no Serviço Público. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Assistente Administrativo 
 
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
Noções de Redação Oficial: Ofícios, comunicações Internas, Cartas, Requerimentos. Portarias. Atas. 
Ofícios. Memorandos e outros expedientes. Expedição e Distribuição de Correspondência. Noções 
Básicas de Relações Humanas. Noções de Controle de Material. Noções Básicas de Atendimento ao 
Público. Noções de Protocolo e Organização de Arquivo. Noções de utilização de equipamentos: 
máquina de calcular, máquina de reproduzir. Conhecimentos básicos em Windows, Word, Excel, 
Internet, Correio Eletrônico e Prática de Digitação. Princípios que regem a Administração Pública. 
Deveres e Direitos do Funcionário Público – arts. 39 a 41 da Constituição Federal. Noções de 
Administração Pública. A Ética no Serviço Público. Crimes contra a Administração Pública. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Fiscal Municipal 
 
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
Interpretação e aplicação de leis, códigos, decretos, portarias e regulamentos atinentes às áreas de 
Fiscalização do Município de Lauro de Freitas: de Tributos Municipais; Urbana e de Uso e 
Ordenamento do Solo; do Comércio, Publicidade, Feira e Posturas Públicas; de Produtos e Preços; 
do Meio Ambiente; de Limpeza Urbana; do Transporte Público e do Trânsito. Disciplinamento de 
atividades e implicações legais. Análise de impacto de vizinhança e de localização. Leis e Decretos 
que regulamentam o Direito do Consumidor. Implicações do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano – PDDU. Noções de Relações Humanas. Princípios que regem a Administração Pública. A 
Ética no Serviço Público. Crimes contra a Administração Pública. Direitos e Deveres do Servidor 
Público. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Guarda Municipal 
 
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
Elaboração de boletins de ocorrência; Manutenção da ordem e disciplina no local de trabalho; 
Prevenção de acidentes; Prevenção de roubos; Prevenção de incêndios; Vigilância do Patrimônio 
Público; Controle de entrada e saída de veículos em estacionamentos de repartições públicas; Prática 
na coleta de lixos e lavagens de veículos; Prática de atendimento de telefonemas e anotações de 
recados; Noções básicas de montagem/desmontagem e lubrificação de arma de fogo; Atitudes no 
serviço; Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno, 
externo e colegas de trabalho; Limpeza e manutenção de móveis e imóveis; Manutenção da 
segurança no trabalho; Regras de relações humanas; Deveres do Funcionário Público. Noções 
básicas dos princípios que regem a Administração Pública. Cuidados com a manutenção e uso de 
armas de fogo. Ilícitos Administrativos.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Motorista (classe B) 
 
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
Condução e inspeção de veículos. Funcionamento de autos. Noções de segurança. Componentes 
mecânicos e eletrônicos de um veículo. Ferramentas obrigatórias. Averiguação de itinerários. 
Condução de viaturas. Controle de combustível. Legislação e normas de segurança no trânsito. 
Código Nacional de Trânsito. Infrações e penalidades previstas no Código Nacional de Trânsito. 
Princípios que regem a Administração Pública. Direitos e Deveres do Funcionário Público. Crimes 
contra a Administração Pública. Noções de Relações Humanas. Noções básicas de atendimento ao 
público. Manutenção da segurança no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Motorista (classe AC) 
 
 

Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
Condução e inspeção de veículos. Funcionamento de autos. Noções de segurança. Componentes 
mecânicos e eletrônicos de um veículo. Ferramentas obrigatórias. Averiguação de itinerários. 
Condução de viaturas. Controle de combustível. Legislação e normas de segurança no trânsito. 
Código Nacional de Trânsito. Infrações e penalidades previstas no Código Nacional de Trânsito. 
Princípios que regem a Administração Pública. Direitos e Deveres do Funcionário Público. Crimes 
contra a Administração Pública. Noções de Relações Humanas. Noções básicas de atendimento ao 
público. Manutenção da segurança no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Motorista (classe D) 
 
 

Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
Noções básicas de mecânica; operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos, 
tais como: retroescavadeira, pá-carregadeira, trator de lâmina, guindaste de pequeno porte, 
empilhadeira, motoniveladora, patrol e outros. Condução e inspeção de veículos. Funcionamento de 
autos. Noções de segurança. Componentes mecânicos e eletrônicos de um veículo. Ferramentas 
obrigatórias. Averiguação de itinerários. Condução de viaturas. Controle de combustível. Diagnóstico 
de falhas de funcionamento dos equipamentos. Legislação e normas de segurança no trânsito. 
Código Nacional de Trânsito. Princípios que regem a Administração Pública. Direitos e Deveres do 
Funcionário Público. Noções de Relações Humanas. Ilícitos Administrativos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Operador de Máquinas e Equipamentos 
 
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
Noções básicas de: mecânica, operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos, 
tais como: retroescavadeira, pá-carregadeira, trator de lâmina, gunidaste de pequeno porte, 
empilhadeira, motoniveladora, patrol e outros. Conhecimento do sistema de funcionamento dos 
componentes dos equipamentos como: leitura do painel, alavancas, nível de óleo, pressão do óleo, 
de água, condições de freio, pneus, noções de controle e conhecimento dos comandos dos 
equipamentos. Diagnóstico de falhas de funcionamento dos equipamentos. Noções de profundidade, 
força, distância, altura, largura, comprimento, dimensões, peso etc. normas de segurança do trabalho. 
Código Nacional de Trânsito. Princípios que regem a Administração Pública. Direitos e Deveres do 
Funcionário Público. Constituição Brasileira arts. 39 a 41. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Recepcionista 
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
Atas. Ofícios. Memorandos. Cartas. Certidões. Atestados. Declarações. Procuração. Recebimento e 
remessa de correspondência oficial. Hierarquia. Impostos e taxas. Conhecimentos básicos em Word 
for Windows e Excel. Requerimento. Circulares. Siglas dos Estados da Federação. Formas de 
tratamento em correspondências oficiais. Tipos de correspondência. Atendimento ao público. 
Portarias. Editais. Noções de protocolo e arquivo. Índice onomástico. Assiduidade. Disciplina na 
execução dos trabalhos. Ralações humanas no trabalho. Formas de tratamento. Decretos. 
Organograma. Fluxograma. Harmonograma. Princípios que regem a Administração Pública. Direitos e 
Deveres do Servidor Público. Ilícitos Administrativos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Técnico de Nível Médio 
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
Improbidade Administrativa. Domínio público: conceito e classificação dos bens públicos. Controle da 
administração pública: conceito, tipos e formas de controle, controle interno e externo, controle 
jurisdicional. Processo administrativo. Conhecimentos básicos em Windows, Word, Excel, Internet 
Explorer e Correio Eletrônico. Noções de Administração Pública. A Ética no Serviço Público. Crimes 
contra a Administração Pública. Princípios que regem a Administração Pública. Direitos e Deveres do 
Servidor Público. Ilícitos Administrativos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Telefonista 
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
Relação e Comunicação interpessoal; normas de apresentação e atendimento; noções de postura e 
ética profissional; a imagem da instituição e a imagem profissional; Qualidade no atendimento ao 
público; Forma de tratamento e atendimento ao público; Telefones de emergência e utilidade pública 
do Estado; Serviços interativos; Atendimento simultâneo; Consulta e conferência; Transferência 
automática da chamada. Noções de Administração Pública. A Ética no Serviço Público. Crimes contra 
a Administração Pública. Princípios que regem a Administração Pública.Ilícitos Administrativos. 
Noções de Relações Humanas. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Auxiliar de Farmácia 
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Noções de administração hospitalar. Noções de organização e funcionamento de farmácia. Noções 
de estoque de medicamentos. Dispensação de medicamentos. Preparação de fórmulas. Noções de 
farmacotécnica. Noções de farmacologia. Noções de higiene e segurança.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Técnico em Edificações 
 
 

Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
Padronização do Desenho e Normas Técnicas Vigentes - Tipos, Formatos, Dimensões e Dobradura 
de Papel; Linhas Utilizadas no Desenho Técnico. Escalas. Projeto Arquitetônico - Convenções 
Gráficas (representação de materiais, elementos construtivos, equipamentos, mobiliário); normas 
técnicas vigentes; Desenho de: Planta de Situação, Planta Baixa, Cortes, Fachadas, Planta de 
Cobertura; Detalhes; Cotagem; Esquadrias (tipos e detalhamento); Escadas e Rampas (tipos, 
elementos, cálculo, desenho); Coberturas (tipos, elementos e detalhamento); Desenho de Projeto de 
Reforma – convenções. Projeto e Execução de Instalações Prediais – Instalações Elétricas, 
Hidráulicas, Sanitárias, Telefonia. Execução de Estruturas – Desenho de estruturas em concreto 
armado e metálicas (plantas de formas e armação). Acessibilidade às edificações, mobiliário, espaços 
e equipamentos urbanos (NBR 9050-maio/2004). Vocabulário Técnico - Significado dos termos 
usados em arquitetura. Tecnologia das Construções. Materiais de Construção. Topografia. 
Orçamento de Obras: Estimativo e Detalhado (levantamento de quantitativos, planilhas, composições 
de custos). Execução e Fiscalização de Obras. Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal 
8.666/93 e suas atualizações). Desenho em AutoCAD 14: menus, comandos, aplicações. Crimes 
contra a Administração Pública. Direitos e Deveres do Servidor Público. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Auxiliar de Classe 

 
 

Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Noções de psicologia e de desenvolvimento da criança Relacionamento com a comunidade. 
O auxiliar de classe como elemento que participa do processo educativo. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
Segurança e conduta dos alunos no ambiente escolar. Regras e procedimentos, regimento escolar e 
cumprimento de horários. Necessidades dos alunos. Relacionamento com os pais dos alunos. Apoio 
à comunidade escolar. Controle das atividades livres, entrada e saída, de alunos, espaços de 
recreação. Definição de limites nas atividades livres. Organização do ambiente escolar e manutenção 
predial. Noções de segurança escolar. Noções de primeiros socorros. Ética profissional. Relações 
públicas e interpessoais. Direitos e deveres do servidor público. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Condutor Socorrista do SAMU 192 
 
 

Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de 
Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de 
mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto Federal nº 62.12768 
e Decreto Federal nº 2.327/97.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Condutor Socorrista /Motolância SAMU 192 
 
 

Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Cuidados de enfermagem em emergências cardiovasculares: Parada cardío-respiratória; Choque 
hipovolêmico; Síncope; Isquemias; Infarto agudo do miocárdio; Insuficiência cardíaca congestiva; 
Hipertensão; Arritmias. 2) Cuidados de enfermagem em emergências respiratórias: Insuficiência 
respiratória aguda; Obstrução das vias aéreas superiores; Pneumotórax; Embolia pulmonar; Asma; 
Doença pulmonar obstrutiva crônica. 3) Cuidados de enfermagem em emergências metabólicas: 
Emergências diabéticas; Desequilíbrio ácido-básico; Insolação; Hipotermia; Desequilíbrios hidro-
eletrolíticos. 4) Cuidados de enfermagem em emergências ginecológicas e obstétricas: Sangramento 
vaginal; Gravidez ectópica; Sangramento do terceiro trimestre de gravidez; Doença hipertensiva na 
gravidez; Violência sexual e parto de emergência. 5) Cuidados de enfermagem em emergências 
psiquiátricas: Paciente suicida; Paciente violento; Paciente depressivo. 6) Cuidados de enfermagem 
em emergências pediátricas: Crises convulsivas; Crises asmáticas; Obstrução das vias aéreas 
superiores; Parada cardio-respiratória. 7) Cuidados de enfermagem no trauma: Traumatismos 
múltiplos; Traumatismo craniano; Lesão de coluna espinhal; Traumatismo torácico; Traumatismo 
abdominal; Queimaduras; Ferimentos; Afogamentos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Técnico de Enfermagem 
 
 

Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
Procedimentos relacionados com a satisfação do conforto, higiene, assepsia e segurança do 
paciente. Assistência ao paciente terminal. Procedimentos técnicos de auxílio à diagnose, exames, 
transporte e tratamento do paciente. Medicação: cálculo, vias, diluição e dosagens. Sinais vitais do 
paciente. Técnicas de curativos, bandagens, drenagem, tapotagem, oxigenoterapia, sondagens, 
ressuscitação cardiopulmonar. Esterilização: métodos físicos e químicos. Classificação das cirurgias 
segundo o potencial de contaminação. Controle e prevenção da infecção hospitalar. Lixo hospitalar. 
Normas de segurança no trabalho. Princípios e diretrizes do SUS. Leis orgânicas da saúde: 8080 e 
8142. Conselhos e conferências de saúde, comissões intergestores (BI e Tripartite). Programa 
Nacional de Imunização. Noções básicas de saúde pública. Deveres do funcionário público. Noções 
de Relações Humanas. Ética no serviço público. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Técnico em Radiologia 
 
 

Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
Conhecimentos do funcionamento dos equipamentos de Raio X convencional e contrastado. 
Conhecimentos básicos de Anatomia e Fisiologia (ossos do crânio). Fase. Coluna. Tórax. Membros 
inferiores e superiores. Órgãos do tórax e abdômen. Conhecimentos básicos de equipamentos 
radiológicos e seu funcionamento (produção de Raio X, estrutura básica de aparelhagem fixa e 
portátil, câmara escura). Conhecimentos de técnicas de Raio X. Conhecimentos de técnicas de 
revelação e fixação e de elementos dos componentes químicos do revelador e fixador. Legislação 
concernente ao operador de Raio X. Deveres do Funcionário Público. Constituição Brasileira – Art . 
41. Noções de Relações Humanas. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Técnico em Laboratório 
 

Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
Aspectos básicos / gerais: I.1 - Conceito básico de doença , agente etiológico è meio ambiente; 1.2 - Conceito 
básico sobre os agentes de teste: sangue, urina, Fezes, sucos e líquidos orgânicos, escarros, exsudatos e 
transudatos; 1.3 - Conceito básico sobre técnicas / métodos: definição e objetivos; 1.4 - Importância do 
diagnóstico laboratorial no contexto clínico e epidemiológico de uma doença determinada. II. Aspectos 
relacionados com técnicas de diagnósticos aplicadas à clínica geral: 11.1 - Procedimentos fundamentais para 
exame de sangue: a) Hematologia: hemograma completo, VHS, contagem de plaquetas, contagem de 
reticulócitos, células "LE", tempo de coagulação, tempo de sangria, retração de coágulo, prova de resistência 
capilar; b) Bi oquímica: dosagens de glicose, uréia, creatina, sódio e potássio, ácido úrico, colesterol, 
triglicerídeos, lipídeos totais, cloretos, transaminases, bilirrubinas total e frações, fosfatase alcalina, proteínas 
totais e frações, amílase, cálcio, colinesterase, ferro sérico; c) Imunologia: imunofluorescência direta e indireta, 
reações de precipitação, floculação, hemmólise aglutinaçâo e ELISA; d) Banco de sangue: grupos sangüíneos, 
fator Rh, prova direta ou cruzada, anticorpos bloqueadores coombs direto e indireto; e) Bacteriologia: esfregaço 
de sangue e hemocultura; f) Parasitologia: esfregaço, gota espessa; 11.2 - Procedimentos fundamentais para 
exame de Urina: a) Caracteres gerais: volume urinário, aspecto, odor, cor e densidade; b) Exame Bioquímico: 
pH, proteínas, glicose, corpos cetônicos, pigmentos biliares, urobilinogênio e Hemoglobina; c) Sedimento 
urinário: pi6citos, hemácias, cilindros, cristais, filamentos e muco e flora bacteriana; 11.3 - Procedimentos 
fundamentais para exame de fezes - a) Métodos empregados: (Hoffmann, Ritchie, Faust, Baermann, Rugai, fita 
adesiva, b) Ciclo evolutivo dos protozoários e helmintos de interesse para a Saúde Pública do Brasil, c) 
Helmintos intestinais das seguintes classes: nemaltelmintos e platelmintos (trematódeos e cestódeos): 
nemaltelmintos (Enterobius vermicularis, Trichura trichiuris, Ascaris Lumbricoides, Ancylostimidae e 
Strongyloides stercoralis); Trematódeos (Shistosoma mansoni); Cestódeos Menia solium, Taenia saginata, 
Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta); d) Protozoários intestinais (Trofozoítos e Cistos): Amebas 
(Entamoeba histolytica, Dientamoeba fragilis, Iodamoeba butschlii, Endolimax nana): Flagelados (Giardia 
Lamblia); Ciliados, (Relantidium coli); Coccídeos (Isospora belli, Sarcocystis sp.); 11.4 - Procedimentos 
fundamentais para exame de escarro: baciloscopia; 11.5 - Procedimentos fundamentais para exame de outros 
líquidos: LCR, líquido sinovial e outros semelhantes; 11.6 - Procedimentos fundamentais para colorações: 
GRAM, ZIEHLNIELSEN, tinta da china; 11.7 - Procedimentos fundamentais para o isolamento dos diversos 
agentes etiológicos (bactérias, vírus, fungas e parasitas): a) culturas, b) inoculação em animais de 
experimentação. IIQ. Biossegurança: III.1 - Conceitos e aspectos gerais; 111.2 - Área física e Infra-estrutura; 
111.3 – Manipulação de instrumentos de laboratório; 111.4 - Manipulação de amostras; 111.5 - Uso de 
equipamento individual de proteção (EPI). Direitos e deveres do Funcionário Público . Constituição Brasileira  - 
Art . 41 .  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Auxiliar de Saúde Bucal 
 
 

Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Ortografia. Novo Acordo Ortográfico. Acentuação. Pontuação. Divisão de 
sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e 
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras. Formas de Tratamento em correspondências 
oficiais.  
 
Matemática 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples e compostos.  Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º 
Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. 
Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades 
de medida. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Atribuições do emprego de ACD. Educação em saúde em odontologia. Anatomia dentária. Processo 
de erupção dos dentes. Registro odontológico. Patologias odontológicas que são problemas de saúde 
pública, e modos de prevenção.  Biossegurança em odontologia. Materiais dentários. Instrumental 
odontológico.  Equipamento odontológico. Odontologia a quatro mãos. Prevenção em odontologia.  
Anatomia dentária. Direito e Deveres do Funcionário Público. Noções de Relações Humanas 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Salva-Vidas 
 
LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
 
Texto: leitura e interpretação. Ortografia. Acentuação. Pontuação. Divisão silábica. Emprego das 
classes de palavras: substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção. 
Colocação pronominal. Sinônimo e antônimo. 
 

CCoonnhheecciimmeennttooss  GGeerraaiiss      
Brasil: Regiões, estados, capitais, Principais aspectos geográficos, históricos e econômicos do Estado 
da Bahia. Ecologia e Meio Ambiente.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
Salvamento Aquático: Conceito; Prevenção De Afogamentos; Sinalização; Treinamento; Observação 
Dos Banhistas; Emprego de Equipamentos Adequados; Campanhas Educativas E De 
Esclarecimentos; Conhecimentos Técnicos Básicos; Acidentes Colete Salva-Vidas; Lanterna 
Subaquática; Operações Em Salvamento Aquático; Salvamento De Afogados; Procedimento Com 
Vítimas em Afogamento; APH Atendimento Pré Hospitalar ( Primeiros Socorros); Direitos e deveres 
do Servidor Público. 

 

 



                      

                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE 

                             LAURO DE FREITAS 

 

 Capacitação de Recursos Humanos Ltda. 
Telefax: (71) 3492-3905, (71) 3288-8604.  Site: www.libri.com.br  
 

162

ANEXO IV 
  

CCOONNCCUURRSSOO  PPÚÚBBLL II CCOO  NNºº  0011//22001111  

FORMULÁRIO PARA RECURSO 
 
Nome do candidato 

 __________________________________________________________________  

RG  ______________________________ Data ____________________________  

Cargo: ____________________________________________ ________________  

 

Exposição de Motivo 

 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________  
 
 
Pedindo revisão da questão suscitada, 
 
 Espera deferimento 
 

______________________________________ 
Assinatura 


