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ANEXO I 

CARGOS 

Nº DE 
VAGAS 

Nº DE 
VAGAS 

D. F. 
VENCIMENTO 
MENSAL (R$) 

VALOR 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

ESCOLARIDADE E 
PRÉ-REQUISITOS 

 
TIPO DE PROVA E NUMERO DE 

QUESTÕES 

Auxiliar Administrativo  
04 

 
- 622,24 35,00 40h 

Ensino Médio 
Certificado de Curso Básico de 

Informática.                                                   

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
Informática                        15 

 
Agente Administrativo III 

 
02 

 
- 1.060,11 50,00 40h 

Ensino Médio 
Certificado de Curso Básico de 

Informática.                                                  

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
Informática                        15 

Agente Comunitário de Saúde  
10 

 
01 622,00 35,00 40h Ensino Fundamental 

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 

Agente Epidemiológico  
02 

 
- 622,24 35,00 40h Ensino Médio 

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 

Assistente Social I  
01 

 
- 2.200,00 85,00 30h Curso Superior de Serviço Social 

Registro no Órgão competente.                                     

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 

Auxiliar de Biblioteca  
01 

 
- 693,34 35,00 40h 

Ensino Médio 
Certificado de Curso Básico de 

Informática.                                                

Língua Portuguesa            15 
Matemática                        15 
Conhec. Gerais                 10 

Auxiliar de Enfermagem  
01 

 
- 693,34 35,00 40h 

 
Curso Técnico em Enfermagem 

Registro no COREN. 

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 

Auxiliar de Serviço Escolar  
02 

 
- 622,00 35,00 40h 

 
Ensino Fundamental 

 

Língua Portuguesa            15 
Matemática                        15 
Conhec. Gerais                 10 
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Auxiliar de Serviços Odontológicos  
03 

 
- 622,00 35,00 40h 

Ensino Médio 
Curso de Auxiliar de Consultório 
Dentário com registro no CRO. 

 

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 

Barqueiro  
01 

 
- 622,24 35,00 44h Alfabetizado  

Carteira de Arrais Profissional.       
Língua Portuguesa            20 
Matemática                        20 

Bioquímico  
01 

 
- 1.960,50 85,00 20h Curso Superior em Bioquímica  

Registro no CRFB                 

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 

Cirurgião Dentista  
02 

 
- 2.200,00 85,00 40h 

 
Curso superior em Odontologia 

Registro no CRO. 

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 

Coveiro 01  
- 622,24 35,00 44h 

 
Alfabetizado 

Língua Portuguesa            20 
Matemática                        20 

Enfermeiro  
02 

 
- 1.874,80 70,00 40h Curso Superior de Enfermagem 

Registro no COREN. 

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 

Farmacêutico  
01 

 
- 1.635,00 70,00 40h 

Curso Superior de Farmácia 
Registro no Conselho Regional de 

Farmácia. 

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 

Fiscal Geral  
01 

 
- 1.060,11 50,00 40h Ensino Médio 

Língua Portuguesa            15 
Matemática                        15 
Conhec. Gerais                 10 

Instrutor de Artesanato  
01 

 
- 622,24 35,00 40h Ensino Médio 

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 
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Jardineiro  
01 

 
- 775,09 35,00 44h Alfabetizado                          

Língua Portuguesa            15 
Matemática                        10 
C. Específicos                   15 

Lavador de Veículo  
01 

 
- 775,09 35,00 44h 

Alfabetizado 
Carteira de Habilitação - categoria 

“B” ou superior.                                           

Língua Portuguesa            20 
Matemática                        20 

Mecânico  
01 

 
- 1.260,00 60,00 44h 

Alfabetizado 
Carteira de Habilitação - categoria 

“B” ou superior.                        

Língua Portuguesa            20 
Matemática                        20 

Médico  
02 

 
- 7.100,00 120,00 40h Curso Superior em Medicina  

Registro no CRM.                                                                          

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 

Motorista I  
08 

 
01 977,22 45,00 44h 

Ensino Fundamental 
Carteira Nacional de habilitação 

categoria “D”. 

Língua Portuguesa            15 
Matemática                        15 
Conhec. Gerais                 10 

Nutricionista  
01 

 
- 1.260,00 60,00 30h Curso Superior em nutrição 

Registro no CRN.                                              

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 

Oficial Especializado I  
01 

 
- 775,09 35,00 44h Ensino Fundamental                                                

Língua Portuguesa            15 
Matemática                        15 
Conhec. Gerais                 10 

Orientador Social  
01 

 
 

- 
622,00 35,00 40h Ensino Médio 

Língua Portuguesa            15 
Matemática                        15 
Conhec. Gerais                 10 

Operário  
17 

 
01 622,00 35,00 44h Alfabetizado                                           

Língua Portuguesa            20 
Matemática                        20 

Operador de máquinas I  
02 

 
- 869,10 40,00 44h 

Alfabetizado 
Carteira Nacional de Habilitação 

 (C, D ou E).                                                    

Língua Portuguesa            20 
Matemática                        20 
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Operador de máquinas II  
01 

 
- 977,22 45,00 44h 

Ensino Fundamental                              
Carteira Nacional de Habilitação  

(C, D ou E).                                                    

Língua Portuguesa            15 
Matemática                        15 
Conhec. Gerais                 10 

Operador de Usina de Triagem e 
Compostagem UTC 

 
05 

 
01 622,24 35,00 44h Alfabetizado Língua Portuguesa            20 

Matemática                        20 

Pedagogo  
01 

 
- 1.260,00 60,00 30h Curso Superior em Pedagogia                               

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 

Professor  
06 

 
01 712,20 35,00 24h Curso Superior em Pedagogia ou 

Normal Superior.                                                   

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 

Psicólogo  
02 

 
- 1.350,00 65,00 30h Curso Superior em Psicologia   

Registro no Conselho Profissional                                                               

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 

Supervisor  
02 

 
- 1.260,00 60,00 30h Curso Superior com habilitação em 

Supervisão Escolar.                                                     

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 

Técnico em Contabilidade  
01 

 
- 1.635,00 70,00 40h Curso Técnico de Contabilidade  

 Registro no CRC.                                                                        

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 

Técnico de Enfermagem  
01 

 
- 869,10 40,00 40h 

 
Curso Técnico de Enfermagem 

Registro no COREN. 
 

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 

Veterinário  
01 

 
- 1960,50 85,00 20h Curso Superior em Veterinária 

Registro no CRV.                                           

Língua Portuguesa            15 
Conhec. Gerais                 10 
C.Específicos                    15 
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Vigia  
03 

 
- 693,34 35,00 44h 

Ensino Fundamental 
 

Língua Portuguesa            15 
Matemática                        15 
Conhec. Gerais                 10 
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ANEXO II 
CARGO ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS DOS CARGOS 

Auxiliar Administrativo Atender telefone, passar fax, anotar e repassar recados; Protocolar e autuar documentos 
recebidos e expedidos; Distribuir, conferir e registrar a documentação do setor em que serve; 
Atender ao público interno e externo, e informar, consultando arquivos, fichários e 
documentos; Redigir e digitar qualquer modalidade de informações administrativas; Organizar 
cadastros, fichários e arquivos de documentação, atinentes a área administrativa; Executar 
estas e outras atividades correlatas, na zona urbana ou rural. 

 
Agente Administrativo III 

Protocolar e autuar documentos recebidos e expedidos; formalizar processos e expedientes; 
Distribuir, conferir e registrar a documentação do setor em que serve; Atender ao público 
interno e externo, e informar, consultando arquivos, fichários e documentos; Redigir qualquer 
modalidade de informações administrativas; Elaborar relatórios, demonstrativos, quadros e 
mapas de interesse público; Organizar cadastros, fichários e arquivos de documentação, 
atinentes a área administrativa; Auxiliar serviços operacionais relacionados à de tesouraria, 
contabilidade, controle de frota, controle de almoxarifado, controle patrimonial, departamento 
de pessoal e outras correlatas ao Serviço Público; Efetuar as tarefas descritas e outras 
correlatas, mediante determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Agente Comunitário de Saúde Utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; 
Promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; Registro, para fins 
exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e 
outros agravos à saúde; Realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; e Participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor 
saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; Efetuar as tarefas descritas e 
outras correlatas, mediante determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Agente Epidemiológico - Exercer as atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a notificação de focos 
endêmicos, vistoria e detecção de locais suspeitos, eliminação de focos, orientação gerais de 
saúde; Acompanhar, por meio de visita domiciliar todas as famílias sob sua responsabilidade, 
de acordo com as necessidades definidas pela equipe; Prevenir a malária e da dengue, 
conforme orientação dos Órgãos de Saúde; Auxiliar serviço de vigilância sanitária no 
desempenho de suas funções; Participar de programas de prevenção e erradicação de 
doenças epidemiológicas e infectocontagiosas; Efetuar as tarefas descritas e outras correlatas, 
mediante determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Assistente Social I Prestar assistência as pessoas carentes necessitadas, bem como aos servidores do Município 
e seus dependentes; Levantar e cadastrar as pessoas carentes do município, fornecendo ao 
setor competente da Prefeitura, a relação das mesmas, para que as mesmas possam ser 
assistidas; Acompanhar desenvolvimento trabalhos Conselho Assistência Social e Criança e 
adolescente; Elaborar, executar e avaliar pesquisas no seu âmbito de trabalho, necessárias ao 
conhecimento e a análise dos problemas que emergem na prática cotidiana do seu grupo de 
atuação. Acompanhar, orientar e encaminhar grupos/pessoas sob sua responsabilidade para 
análise e solução de problemas sociais. Realização de atendimentos particularizados e visitas 
domiciliares às famílias inscritas no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; 
Efetuar as tarefas descritas e outras correlatas, mediante determinação superior, em zona 
rural ou urbana. 

Auxiliar de Biblioteca Operar sistema informatizado relativo à biblioteca; Participar do processo de disseminação da 
informação através da elaboração de mural, folhetos, cartazes e alertas bibliográficos, preparo 
de painel para exposição das novas aquisições e orientação aos usuários na preservação do 
acervo; Cadastrar e atualizar o cadastro do usuário, emprestar material do acervo, controlar 
empréstimo, devolução, renovação e reserva de material; Realizar atividades técnico-
administrativas como digitação e outras; Efetuar as tarefas descritas e outras correlatas, 
mediante determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Auxiliar de Enfermagem  Receber, conferir e controlar medicamentos e materiais; Participar de programas de medicina 
do trabalho e medicina comunitária; Efetuar marcação e controle de consultas; Prestar 
primeiros socorros nos casos de emergência; Auxiliar médicos, fisioterapeutas e enfermeiros 
no desempenho de suas funções, preparando o paciente para o tratamento e o material a ser 
utilizados; Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de 
realização dos mesmos; Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se 
fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico. Efetuar as tarefas 
descritas e outras correlatas, mediante determinação superior, em zona rural ou urbana. 
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Auxiliar de Serviço Escolar  

Auxiliar de Serviços 
Odontológicos 

Receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico; Preencher fichas 
com dados individuais dos pacientes, bem como boletins de informações odontológicas; 
 Informar os horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou por telefone; 
Atender aos pacientes, procurando identificá-los, averiguando as necessidades e o histórico 
clínico dos mesmos, para prestar-lhes informações, receber recados ou encaminhá-los ao 
cirurgião-dentista;  Esterilizar os instrumentos utilizados no consultório; Zelar pela assepsia, 
conservação e recolhimento de material, utilizando estufas e armários, e mantendo o 
equipamento em estado funcional, para assegurar os padrões de qualidade e funcionalidade 
requeridos; Efetuar as tarefas descritas e outras correlatas, mediante determinação superior, 
em zona rural ou urbana. 

Barqueiro Comandar balsas e pequenas embarcações; Dirigir manobras e serviços de máquinas; Aplicar 
procedimentos de segurança; Realizar manutenção preventiva e corretiva da praça de 
máquinas; Abastecer, controlar temperatura, pressão e volumes nas máquinas; Limpar 
acessórios e reparar equipamentos da praça de máquinas; Trabalhar seguindo normas de 
segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental; Participar de programa de 
treinamento, quando convocado; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para 
o exercício da função. 

Bioquímico Responder tecnicamente pelo conjunto de atividades inerentes ao âmbito da sua profissão; 
Realizar o controle da qualidade do tratamento de água no Município; Executar testes e 
exames hematológicos, sorológicos, bacteriológicos, parasitológicos, citológicos e outros;  
Elaborar relatórios e pareceres diagnósticos, resultantes de testes, análises e experiências; 
preencher e assinar laudos resultantes dos exames realizados;  Programar, orientar, executar, 
supervisionar pelo desempenho das atividades laboratoriais, realização de controle de 
qualidade de insumos de natureza biológica, física, química e outros, elaborando pareceres 
técnicos, laudos e atestados de acordo com as normas; Efetuar as tarefas descritas e outras 
correlatas, mediante determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Cirurgião Dentista Examinar dentes e cavidade bucais, para efeito de diagnóstico e determinação de eventuais 
tratamentos; Aplicar anestesia para a realização do tratamento necessário. Extrair e restaurar 
dentes, fazer cirurgias pertinentes, reconstruir arcada dentária, utilizando técnicas, materiais e 
equipamentos odontológicos necessários; Efetuar, revelar e interpretar radiografias dentárias, 
diagnosticando os tratamentos necessários e encaminhando para outros especialistas, quando 
for o caso. Efetuar profilaxia e aplicar substâncias preventivas às cáries de forma a minimizar a 
incidência de problemas dentários. Desenvolver suas atividades, aplicando normas e 
procedimentos de biossegurança. Efetuar as tarefas descritas e outras correlatas, mediante 
determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Coveiro Abrir sepulturas e jazigos para enterramentos; Realizar sepultamentos e exumações 
(devidamente autorizado); Auxiliar nas necropsias; Controlar sepultamentos e preenchimento 
da autorização para abertura de sepulturas.  Fazer reparos em túmulos e dependências; 
Preparar o cemitério para o dia de finados; Efetuar as tarefas descritas e outras correlatas, 
mediante determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Enfermeiro Responder tecnicamente pelo conjunto de atividades inerentes ao âmbito da sua profissão. 
Executar atividades que se relacionam com planos, programas, normas, regulamentos e 
instruções sobre preservação e recuperação da saúde dos servidores da prefeitura e da 
população em geral. Organizar, manter e controlar o estoque de medicamentos, instrumentos 
e materiais necessários à prestação de serviços médicos. Prestar assistência de enfermagem 
a nível individual e coletivo, examinando pacientes, orientando, fazendo educação em saúde, 
acompanhando a evolução, prescrevendo medicamentos conforme rotina, registrando o 
atendimento em documento próprio e referenciando para outros níveis de assistência quando 
necessário. Efetuar as tarefas descritas e outras correlatas, mediante determinação superior, 
em zona rural ou urbana. 

Farmacêutico Dispensar medicamentos, imunobiológicos, cosméticos, alimentos especiais e correlatos: 
Selecionar produtos farmacêuticos; criar critérios e sistemas de dispensação; Avaliar 
prescrição e proceder a dispensação;  Instruir sobre medicamentos e correlatos;  Notificar 
fármaco vigilância.Analisar e produzir medicamentos, alimentos, cosméticos, insumos, 
imunobiológicos, domissanitários e correlatos: Orientar coleta, coletar e preparar amostras;  
Elaborar projetos; colher dados; apreciar resultados; propor ações. Aplicar injetáveis; realizar 
pequenos curativos; medir pressão arterial; prestar serviços de inaloterapia. Efetuar as tarefas 
descritas e outras correlatas, mediante determinação superior, em zona rural ou urbana. 
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Fiscal Geral Executar programas de fiscalização. Consultando documentos específicos e guiando-se pela 
legislação vigente. Manter-se informado a respeito da política de fiscalização, difundir a 
legislação e proporcionar instituições atualizadas. Verificar a existência de obras clandestinas, 
notificando e embargando. Fiscalizar ruas, expedindo notificações em locais onde haja 
entulhos, galhos e arvores e outros resíduos a serem colhidos. Providenciar a retirada de 
materiais que esteja impedindo o trafêgo em ruas e calçadas. Autuar pessoas físicas e 
jurídicas transgressoras, lavrando auto de infração, fazendo cumprir determinações legais. 
Realizar vistoria em Lanchonetes, restaurantes, bares ou outros estabelecimentos onde 
houver a comercialização de alimentos quanto à existência de licença sanitária. Efetuar as 
tarefas descritas e outras correlatas, mediante determinação superior, em zona rural ou 
urbana. 

Instrutor de Artesanato Prestar atendimento sócio-educacional na fabricação de artesanatos; Ministrar cursos de 
trabalhos manuais artesanais; Manusear materiais expressivos ou artísticos; Realizar oficinas 
tendo conhecimento sobre os recursos a serem utilizados para o desenvolvimento das 
atividades propostas; Efetuar as tarefas descritas e outras correlatas, mediante determinação 
superior, em zona rural ou urbana. 

Jardineiro Manter limpo os jardins e praças do Município. Conservar as plantas, flores, e arbustos do 
Município. Zelar pelas praças e jardins, fazendo as botas e manejos necessários em suas 
épocas.  Manter a limpeza dos arbustos, plantas e regá-las. Cortar e abater de arvores, acerto 
de arames e a limpeza das matas. Fazer reparos nas praças e jardins. Efetuar as tarefas 
descritas e outras correlatas, mediante determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Lavador de veículo Fazer a limpeza e lubrificação de veículos automotores como carros, ônibus caminhos e 
maquinas. Manter os veículos limpos para serem utilizados. Fazer os serviços de borracharia, 
como colagem e troca de pneus. Efetuar as tarefas descritas e outras correlatas, mediante 
determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Mecânico Consertar peças e máquinas; Fazer soldas elétricas ou a oxigênio; Converter ou adaptar 
peças;  Fazer conservação de instalações eletromecânicas;  Inspecionar, ajustar, reparar, 
reconstruir e substituir, quando necessário, unidade ou partes relacionadas, com motores, 
válvulas, pistões, mancais, sistemas de lubrificação, de refrigeração, de transmissão, 
diferenciais, embreagens, eixos dianteiros e traseiros, freios, carburadores, acelerador, 
magnetos, geradores e distribuidores; esmerilhar e assentar válvulas, substituir buchas de 
mancal; ajustar anéis de segmento, desmontar e montar caixas de mudança; Executar 
serviços de chapeamento e pintura de veículos; Efetuar as tarefas descritas e outras 
correlatas, mediante determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Médico Prestar atendimento médico e ambulatorial; examinando pacientes, solicitando e interpretando 
exames, prescrevendo, orientando e acompanhando a evolução, registrando a consulta em 
documentos próprios, e encaminhando quando necessário; Examinar servidores públicos 
municipais para fins de controle de ingresso, licença e aposentadoria; Participar na elaboração 
e ou adequação de programas, normas, rotinas, visando a sistematização e melhoria da 
qualidade de ações de saúde; Realizar exames em peças operatórias ou de necropsia para 
fins de diagnósticos. Orientar cuidados com medicina comunitária, Efetuar as tarefas descritas 
e outras correlatas, mediante determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Motorista I Dirigir automóveis, caminhonetes, veículos leves de transporte de passageiros, caminhões, 
micro-ônibus, ônibus escolar e ambulâncias; Verificar diariamente as condições de 
funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de 
óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível de combustível entre outros, para o transporte de 
cargas; Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como 
devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa; Zelar pela segurança de passageiros 
verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; Efetuar transporte de 
pacientes que necessitam de atendimento urgente, dentro ou fora do Município; Efetuar as 
tarefas descritas e outras correlatas, mediante determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Nutricionista Supervisionar, controlar e fiscalizar o preparo, a distribuição e o armazenamento das 
merendas nas escolas, a fim de contribuir para melhoria protéica; Avaliar os produtos a serem 
introduzidos no cardápio escolar; Planejar de cardápios voltados à alimentação escolar e 
outros; Ministrar cursos de preparo de merenda escolar; Assessorar as diversas áreas e os 
programas do Município, no que se refere ao conteúdo educacional e terapêutico da nutrição;  
Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); Planejar, 
organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; Efetuar as tarefas 
descritas e outras correlatas, mediante determinação superior, em zona rural ou urbana. 
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Oficial Especializado I Executar serviços simples de alvenaria, principalmente em manutenção dos próprios públicos;       
Executar serviços específicos na torre de televisão, reparando os aparelhos, mantendo-os em 
perfeito estado de conservação e manutenção;Executar serviços de jardinagem e arborização, 
coordenando os trabalhos nos parques e jardins municipais, zelando pelo estado de 
conservação e limpeza dos mesmos; Efetuar as tarefas descritas e outras correlatas, mediante 
determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Orientador Social Participar das atividades de planejamento, sistematização e avaliação do serviço sócio-
educativo, juntamente com a equipe de trabalho responsável pela execução de programas 
sociais; Atuar com referência para jovens e para os demais profissionais que desenvolvem 
atividades com o coletivo de jovens sob suas responsabilidades. Organizar e facilitar as 
situações estruturais de aprendizagem e de convívio social, explorando e desenvolvendo 
temas transversais e conteúdos programáticos do Pro-Jovem Adolescente. Executar outras 
atividades correlatas ao cargo e apoio às atividades desenvolvidas no CRAS, em zona rural ou 
urbana. 

Operário Efetuar atividades variadas e simples, como abertura de valas, capina, limpeza de áreas, 
podas de árvores; preparo de terreno, compactação, preparo de massa, preparo de madeira 
para construção; limpeza urbana, controle de água; manusear equipamentos, utensílios e 
máquinas de simples operação; Efetuar serviços de capina em geral; Varrer, escovar, lavar e 
remover lixo de prédios municipais;  Proceder à limpeza de oficinas, depósitos de lixo e 
detritos orgânicos inclusive em gabinetes sanitários, públicos ou em próprios municipais; Zelar 
pelos prédios públicos, vigiando-os em horários noturnos; Executar tarefas no cemitério local, 
inclusive enterrando defuntos; Efetuar as tarefas descritas e outras correlatas, mediante 
determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Operador de máquinas I Operar máquina operatriz de pequeno porte, tais como tratores agrícolas, executando 
trabalhos de limpeza de ruas, preparação de terrenos para fins específicos; Zelar pela 
manutenção do equipamento efetuando simples reparos de limpeza, lubrificação e 
abastecimento; Montar e desmontar implementos para cada operação; Efetuar as tarefas 
descritas e outras correlatas, mediante determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Operador de máquinas II Operar qualquer tipo de máquina operatriz do tipo esteira, retroescavadeira, patrol ou 
carregadeira, executando trabalhos de limpeza de ruas, de estradas e preparação de terrenos 
para fins específicos; Zelar pela manutenção do equipamento efetuando simples reparos de 
limpeza, lubrificação e abastecimento; Montar e desmontar implementos para cada operação; 
Efetuar as tarefas descritas e outras correlatas, mediante determinação superior, em zona 
rural ou urbana. 

Operador de Usina de Triagem 
e Compostagem UTC 

Recolher os materias possíveis de serem reciclados tais como papeis, plásticos, metais e 
vidros. Evitar a contaminação dos materiais reaproveitáveis, aumentando o valor agregado 
destes e diminuindo os custos de reciclagem. Separar, quantitativa e qualitativamente, o perfil 
dos resíduos sólidos gerados no município, a fim de estruturar melhor o processo de coleta. 
Realizar a triagem e compostagem dos materiais para que a usina funcione de forma eficiente 
e eficaz. Transportar os materiais antes e após a triagem e compostagem, atentando para 
normas legais pertinentes. Efetuar as tarefas descritas e outras correlatas, mediante 
determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Pedagogo Estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos, inclusive na educação 
infantil. Elaborar e desenvolver projetos educacionais. Participar da elaboração de 
instrumentos específicos de orientação pedagógica e educacional.  Organizar as atividades 
individuais e coletivas de crianças em idade pré-escolar. Participar de divulgação de atividades 
pedagógicas. Implementar programas de tecnologia educacional. Participar do processo de 
recrutamento, seleção, ingresso e qualificação de servidores e discentes na 
instituição.Elaborar e desenvolver projetos de ensino-pesquisa-extensão. Efetuar as tarefas 
descritas, mediante determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Professor Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas 
para as crianças; Elaborar programas e planos de trabalho no que for de sua competência; 
Seguir a proposta Político - Pedagógica da Rede Municipal de Educação de, integrando-as na 
ação pedagógica como, co-partícipe na elaboração e execução do mesmo; Acompanhar o 
desenvolvimento das crianças; Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, 
encontros de formação, seminários e outros, promovidos pela Secretaria Municipal de 
Educação; Efetuar as tarefas descritas e outras correlatas, mediante determinação superior, 
em zona rural ou urbana. 
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Psicólogo Planejar, desenvolver, executar, acompanhar, validar e avaliar estratégias de intervenções  
psicossociais diversas, a partir das necessidades e clientelas identificadas; Participar, dentro 
de sua especialidade, de equipes multidisciplinares e programas de ação comunitária visando 
a construção de uma ação integrada; Desenvolver ações de pesquisas e aplicações práticas 
da psicologia no âmbito da saúde, educação, trabalho, social e outros;  Realizar treinamento, 
palestras e cursos na área de atuação, quando solicitado. Desenvolver outras atividades que 
visem a preservação, promoção, recuperação, reabilitação da saúde mental e valorização do 
servidor; Assessorar, prestar consultoria, e dar pareceres dentro de uma perspectiva 
psicossocial; Desenvolvimento e acompanhamento de equipes; Participação em processos de 
desligamento de pessoal e programas de preparação para aposentadoria; Elaboração e 
emissão de laudos, atestados e pareceres mediante necessidade do indivíduo e/ou da 
organização; Efetuar as tarefas descritas e outras correlatas, mediante determinação superior, 
em zona rural ou urbana. 

Supervisor Atualizar e/ou modificar o planejamento de ensino, com a participação direta dos professores e 
da direção, adaptando-o à realidade da Unidade Escolar, em conformidade com a legislação 
em vigor; Analisar, junto à equipe técnico-administrativo-pedagógica, a situação de alunos 
egressos de outros estabelecimentos de ensino, objetivando a sua adequada adaptação ao 
processo pedagógico da Unidade Escolar. Orientar e coordenar, em conjunto com a equipe 
técnico-administrativo-pedagógica, a avaliação escolar e a tomada de decisões relativas ao 
processo pedagógico. Orientar, acompanhar e avaliar a implementação das diretrizes da 
Política Educacional do Sistema Municipal de Educação nas unidades educacionais da rede 
pública e conveniada; Participar da construção e implementação do plano de trabalho da 
Diretoria Regional de Educação; Efetuar as tarefas descritas e outras correlatas, mediante 
determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Técnico em Contabilidade  Executar os trabalhos de análise e conciliação de contas. Classificar e contabilizar as 
despesas, receitas e movimentação financeira; Elaborar quadros demonstrativos, relatórios e 
tabelas, compilando dados contábeis; Participar da elaboração de balancetes e balanços, 
aplicando normas contábeis; Organizar demonstrativos e relatórios de comportamento das 
dotações orçamentárias; Executar trabalhos referentes à contabilidade, supervisionando o 
preenchimento dos empenhos, preparando a prestações de contas necessárias ao município;        
Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 

Técnico de Enfermagem Prestar assistência de enfermagem de caráter preventivo e/ou curativo internos e externos da 
unidade, conforme planejamento de trabalho estabelecido pelo enfermeiro;  Participar das 
atividades nos programas específicos desenvolvidos na rede básica de saúde do Município;  
Participar das atividades de orientação dos profissionais da equipe de enfermagem quanto às 
normas e rotinas; Ministrar medicamentos por via oral e parenteral;  Realizar controle hídrico, 
fazer curativos, nebulização; Orientar pacientes no pós consulta;  Efetuar as tarefas descritas e 
outras correlatas, mediante determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Veterinário Desenvolver programas de prevenção conveniados pelo Município; Inspecionar produtos de 
origem animal;  Realizar a fiscalização de alimentos perecíveis junto aos estabelecimentos 
comerciais; Promover barreiras sanitárias no combate ao abigeato e ao abate clandestino de 
animais vacuns; Promover o melhoramento genético do rebanho, através de programas de 
inseminação e de transplante de embriões;  Estimular a participação dos produtores rurais em 
feiras e demais eventos afins, para efeitos de desenvolvimento dos aspectos de incorporações 
tecnológicas e comerciais visando à melhoria de performance do Setor;Efetuar as tarefas 
descritas e outras correlatas, mediante determinação superior, em zona rural ou urbana. 

Vigia Exercer funções de vigilância das áreas administradas pela Prefeitura Municipal, para impedir 
a destruição do patrimônio físico e ambiental, bem como qualquer atividade que não esteja 
expressamente autorizada pela Administração; Vigiar prédios escolares e demais patrimônio 
municipal, especialmente do período noturno; Zelar pela boa manutenção do patrimônio 
Municipal e evitar depredação por parte de atos de vandalismo; Orientar usuários quanto à 
prevenção de acidentes e incêndios; Efetuar as tarefas descritas e outras correlatas, mediante 
determinação superior, em zona rural ou urbana. 
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ANEXO III 
PROGRAMAS DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO 

 
BARQUEIRO, COVEIRO, JARDINEIRO, LAVADOR DE VEÍCULO, MECÂNICO, OPERÁRIO, OPERADOR DE 
MÁQUINAS I E OPERADOR DE USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM UTC. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de Texto; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de 
Sílabas; Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, Coletivo, 
Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos 
de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; 
Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; Frase e oração; Sujeito; Predicado; Advérbio. 
 
MATEMÁTICA: Conjuntos; Sistema de Numeração Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração, 
Multiplicação e Divisão de Números Naturais; Números Racionais; Operações com Frações (Adição Subtração, 
multiplicação e divisão); Números Decimais; Porcentagem; Sistema Monetário, Medidas de Comprimento, Massa, 
Capacidade e Tempo; Geometria (Ponto, Plano, Retas, Semi-retas, Segmento de Retas, Ângulos, Polígonos, 
Triângulo; Perímetro de um triângulo, Quadrilátero, Tipos de Paralelogramos). Figuras geométricas. 
 
 

CARGO DE NÍVEL ALFABETIZADO 
 
JARDINEIRO. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de Texto; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de 
Sílabas; Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, Coletivo, 
Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos 
de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; 
Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; Frase e oração; Sujeito; Predicado; Advérbio. 
 
MATEMÁTICA: Conjuntos; Sistema de Numeração Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração, 
Multiplicação e Divisão de Números Naturais; Números Racionais; Operações com Frações (Adição Subtração, 
multiplicação e divisão); Números Decimais; Porcentagem; Sistema Monetário, Medidas de Comprimento, Massa, 
Capacidade e Tempo; Geometria (Ponto, Plano, Retas, Semi-retas, Segmento de Retas, Ângulos, Polígonos, 
Triângulo; Perímetro de um triângulo, Quadrilátero, Tipos de Paralelogramos). Figuras geométricas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos Específicos inerentes ao cargo de jardineiro. 
 

CARGOS NÍVEL FUNDAMENTAL  
 
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR, MOTORISTA I, OFICIAL ESPECIALIZADO I, OPERADOR DE 
MÁQUINAS II E VIGIA. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: TEXTO: Interpretação de texto informativo ou literário. FONÉTICA: fonema e letra; 
classificação dos fonemas (vogais, semivogais e consoantes); encontros vocálicos; encontros consonantais; 
dígrafos; sílabas; tonicidade das sílabas. ORTOGRAFIA: Emprego das letras maiúsculas e minúsculas; acentuação 
gráfica; emprego do hífen. MORFOLOGIA: Famílias de palavras; afixos; processos de formação de palavras; 
reconhecimento, emprego, flexões e classificações das classes gramaticais. SINTAXE: emprego dos sinais de 
pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal e nominal. 
 
MATEMÁTICA: Sistema de medida, Sistema métrico decimal, unidade de comprimento, unidades usuais de 
tempo, Razões, Proporções, Grandezas direta e inversamente proporcionais, Regra de três simples e composta, 
Porcentagem, Juros, Conjuntos Numéricos, MDC e MMC, Equações e inequações de 1º grau, Sistema de equações, 
Produtos Notáveis, Fatoração, Razões trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia, Estudos Sociais e Ciências de 1ª a 8ª série. Assuntos ligados à 
atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, 
Artística, Literária e Social do Brasil.  
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CARGOS NÍVEL FUNDAMENTAL  
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: TEXTO: Interpretação de texto informativo ou literário. FONÉTICA: fonema e letra; 
classificação dos fonemas (vogais, semivogais e consoantes); encontros vocálicos; encontros consonantais; 
dígrafos; sílabas; tonicidade das sílabas. ORTOGRAFIA: Emprego das letras maiúsculas e minúsculas; acentuação 
gráfica; emprego do hífen. MORFOLOGIA: Famílias de palavras; afixos; processos de formação de palavras; 
reconhecimento, emprego, flexões e classificações das classes gramaticais. SINTAXE: emprego dos sinais de 
pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal e nominal. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia, Estudos Sociais e Ciências de 1ª a 8ª série. Assuntos ligados à 
atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, 
Artística, Literária e Social do Brasil.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ações de educação em saúde na Estratégia de Saúde da Família; A estratégia 
de Saúde da Família como reorientadora do modelo de atenção básica à saúde. Conceitos básicos: endemias, 
epidemia, pandemias, hospedeiros, reservatórios e vetores de doenças, via de transmissão de doenças, período 
de incubação e período de transmissibilidade; Principais doenças transmitidas por vetores (dengue, filariose, 
leishmaniose): transmissão, principais sintomas e medidas preventivas; Principais doenças de veiculação hídrica 
(cólera, hepatite, febre tifóide, diarréias): transmissão, principais sintomas e medidas preventivas; Atenção 
domiciliar: visitas, entrevistas, coletas de dados, pesquisas; Como proceder em casos identificados de doenças 
contagiosas; Vacinas - conceitos, conservação e vias de administração. Calendário de vacinação do Ministério da 
Saúde; Relacionamento com as famílias visitadas; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde - P.A.C.S.; Trabalho em Equipe; Organização da demanda e Organização dos métodos e da rotina de 
trabalho; Mortalidade e morbidade; Educação sanitária e ambiental. 
Bibliografia sugerida: Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Cap. II, Seção II, artigos de 196 a 200, da 
Saúde. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao_Compilado.htm 
BRASIL. Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1990. Diário Oficial da União, Brasília, 29/12/1990. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/LEI8080.pdf BRASIL. Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006. 
BRASIL. Lei Federal nº 8.142, de 28/12/1990. Diário Oficial da União, Brasília, 28/12/1990. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Lei8142.pdf BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM nº 699, de 
30 de março de 2006. Disponível em: http://drt2001.saude.gov.br/dad/legislacao/Proc Norm/PT699.pdf BRASIL. 
Ministério da Saúde. Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e da Gestão. Série Pactos pela Saúde. Vol. 1. Brasília. 
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/arquivos/pdf/pactovolume1.pdf BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela 
Vida e Gestão. Série Pactos pela Saúde. Vol. 2. Brasília. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/arquivos/pdf/pactovolume2.pdf BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de 
Promoção da Saúde. Vol. 7. Brasília. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/pactovolume7.pdf BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria 
Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: documento base para gestores e trabalhadores do 
SUS – 3ª edição, Brasília, Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/DB PNH.pdf  e em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/APPS PNH.pdf BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Direito 
Sanitário com Enfoque na Vigilância em Saúde. 1ª edição. Brasília: Ed. MS, 2006. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual direito sanitario.pdf BRASIL. Ministério da Saúde. Gestão 
Municipal da Saúde: textos básicos. Tema 12: Sistema Único de Saúde – Princípios. Rio de Janeiro, Ministério da 
Saúde, 2001, p. 285-304p. BRASIL. Ministério da Saúde. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica 
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa de Saúde 
da Família (PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Diário Oficial da República Federativa 
do Brasil. Brasília, nº 61, p. 71, 29 de março de 2006, seção I. Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/webpacto/text_atencao.pdf e 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prtGM48_20060328.pdf BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Perfil de 
competências profissionais do Agente Comunitário de Saúde – ACS. Ministério da Saúde, 20 de outubro de 2003, 
29p. Disponível em: http://www.saserj.org.br/propostaacs.htm BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Políticas de Saúde. O trabalho do agente comunitário de saúde. Brasília, Ministério da Saúde, 2000, 119p. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd09_05a.pdf (Parte I, II e III). E outros livros didáticos que 
abrangem o programa proposto. 
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CARGOS DE NÍVEL ENSINO MÉDIO  
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE ADMINISTRATIVO III. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 – Compreensão de texto literário ou informativo.  2 – Conhecimentos Lingüísticos: 
Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da 
palavra, formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica. 
Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período composto, 
concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: 
sinonímia e antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e 
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo).  
 
INFORMÁTICA: 1. Sistema Operacional Microsoft Windows: Configurações básicas do Sistema Operacional 
(painel de controle), Organização de pastas e arquivos, Operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, 
mover, excluir e renomear).  2. Editor de Textos Microsoft Word: Criação, edição, formatação e impressão, 
Criação e manipulação de tabelas, Inserção e formatação de gráficos e figuras. 3. Planilha Eletrônica Microsoft 
Excel: Criação, edição, formatação e impressão, Utilização de fórmulas, Formatação condicional, Geração de 
gráficos. 4. Internet: Conceitos e arquitetura, Utilização dos recursos WWW a partir dos Web Browsers, Internet 
Explorer e Netscape, Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail). 5. Sistemas de 
Informação: Características e componentes, Recursos de hardware e software, Aplicações. Licitações: 
Modalidades; Conceitos Gerais; Limites. 
 
 

CARGOS DE NÍVEL ENSINO MÉDIO  
 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA, FISCAL GERAL E ORIENTADOR SOCIAL. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 – Compreensão de texto literário ou informativo.  2 – Conhecimentos Lingüísticos: 
Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da 
palavra, formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica. 
Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período composto, 
concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: 
sinonímia e antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia. 
 
MATEMÁTICA: Conjuntos; Conjuntos numéricos; Funções; Relações; Função polinominal do 1º e 2º grau; Função 
modular; Função exponencial; Função logarítima; Progressões aritméticas e geométricas; Matrizes; 
Determinantes; Sistemas Lineares; Análise combinatória; Binômio de Newton; Conjuntos de números complexos; 
Polinômios; Trigonometria - Aplicação no triangulo retângulo, Funções circulares, Relações e identidades 
trigonométricas, Transformações trigonométricas; Equações trigonométricas; Inequação trigonométricas; 
Relações de triângulos quaisquer.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e 
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Conhecimentos básicos de 
informática e Internet. 
 
 

CARGOS DE NÍVEL ENSINO MÉDIO  
 
AGENTE EPIDEMIOLÓGICO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, 
INSTRUTOR DE ARTESANATO, TÉCNICO EM CONTABILIDADE E TÉCNICO EM ENFERMAGEM. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 – Compreensão de texto literário ou informativo.  2 – Conhecimentos Lingüísticos: 
Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da 
palavra, formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica. 
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Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período composto, 
concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: 
sinonímia e antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia. 
Bibliografia sugerida: CAMPEDELLI, Samira Yousseff e SOUZA, Jésus Barbosa. Gramática do Texto – texto da 
gramática. Editora Saraiva. INFANTE, Ulisses. Curso de Gramática Aplicada aos Textos. Editora Scipione. E outros 
livros didáticos que abrangem o programa proposto. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e 
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Conhecimentos básicos de 
informática e Internet. 
Bibliografia sugerida: Livros de História Geografia e Ciências de 1º e 2º grau.  Jornais, Revistas, Telejornais e 
outros materiais que abrangem o programa proposto. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
AGENTE EPIDEMIOLÓGICO: - Conhecimento do Sistema Único se Saúde (Sus): Legislação Básica do SUS - Leis 
8080/90 e 8142/90. NOAS 01/02 – Norma Operacional de Assistência à Saúde. - A obrigatoriedade de notificação 
pelos profissionais de saúde, de algumas doenças transmissíveis – Relação de doenças para o Brasil. Indicadores 
de Saúde. Transição demográfica e epidemiológica. Vigilância Epidemiológica. Investigação Epidemiológica de 
Casos e Epidemias. Sistema de Informação em Saúde e Vigilância Epidemiológica. Doenças de Interesse para a 
Saúde Pública e Vigilância Epidemiológica: AIDS, Cólera, Dengue, Esquistossomose Mansônica, Febre Tifóide, 
Hanseníase, Antaviroses, Hepatites Virais, Leptospirose, Menigites, Raiva, Tuberculose e Tétano. Doenças 
Emergentes e Reemergentes. Esquema Básico de Vacinação e vacinação de adultos. Doenças Transmissíveis; 
Agentes causadores, porta de entrada e de saída do corpo humano; Contaminação e Poluição; Doenças causadas 
pela contaminação das fezes: verminoses, febre tifóide, amebíase e diarréias infecciosas. Abastecimento de Água 
e Saneamento; Doenças Transmitidas por Vetores: Doença de Chagas, Malária e Dengue; Formas de eliminação 
dos Microorganismos: limpeza, desinfecção, esterilização; Imunidade passiva (transplacentária e soros) e ativa 
(natural – doenças e artificial – vacinas); Programa Nacional de Vacinação: tipo de vacinas; Doenças Sexualmente 
Transmissíveis: Gonorréia, Sífilis, AIDS, Hepatites e HPV. Dengue: Controle, Micro áreas de risco e Combate. 
Epidemiologia e Controle de Zoonoses (Raiva, Controle de Quirópteros, Leptospirose, Controle de Roedores, 
Toxoplasmose, Tuberculose, Brucelose, Teníase, Cisticercose, Fasciolose, Salmonelose, Leishmaniose: visceral e 
cutânea, Larva migrans, Hidatidose, Esquistossomose). 
Bibliografia sugerida: Legislação encontrada no site www.saude.gov.br. Livros, manuais e apostilas referentes 
ao cargo encontrados no site www.saude.gov.br e www.anvisa.gov.br.  
 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Procedimentos básicos da enfermagem. Técnicas, Tipos de Curativos, 
Administração de Medicamentos (diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais). Medidas de controle das doenças 
transmissíveis; doenças transmissíveis não imunizáveis e parasitárias. Doenças sexualmente transmissíveis. 
Doenças transmissíveis imunizáveis. Imunização: Conceito, tipos, principais vacinas e soros utilizados (indicação, 
contra indicações, doses, vias de administração, efeitos colaterais), conservação de vacinas e soros (cadeia de 
frio). Esterilização: conceito, método de esterilização. Assistência de enfermagem à mulher no pré-natal. 
Assistência de enfermagem à criança: No controle das doenças diarréicas, no controle das infecções respiratórias 
agudas, no controle das verminoses. Assistência de enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas, 
tratamento e assistência de enfermagem das patologias: hipertensão arterial, pneumonias, hemorragia digestiva, 
diabetes mellitus, acidente vascular cerebral, traumatismos (distenção, entorços e fraturas). Primeiros Socorros. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS: Noções gerais sobre atendimento ao público, higiene e limpeza, 
utilização de materiais dentários, saúde bucal e profilaxia, arcadas dentária (adulto e criança), estrutura do dente, 
montagem de instrumento clínico, EPI (equipamentos de proteção individual), anatomia dental, atividade e reação 
de produtos químicos, Procedimentos preventivos e restauradores, esterilização e desinfecção, preparo de 
materiais, Odontologia social e preventiva - Epidemiologia, métodos preventivos,políticas de saúde e cariologia, 
Odontologia Social e preventiva, Paciente infantil, paciente especial  e biogênese  da dentição. 
 
INSTRUTOR DE ARTESANATO: Conhecimentos Gerais referentes ao cargo de Instrutor de artesanato. 
 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE: Contabilidade Publica: Conceitos gerais. Campo de aplicação. Regimes 
contábeis Técnicas de registro e de lançamentos contábeis. Plano de Contas. Balanços Orçamentário, Financeiro e 
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Patrimonial. Demonstração das Variações Patrimoniais. Orçamento Público: Conceitos gerais. Processo de 
Planejamento. Princípios. Ciclo Orçamentário. Orçamento por Programas. Receita Pública: Conceito; Classificação; 
Estágios; Escrituração Contábil. Dívida Ativa. Despesa Pública: Conceito; Classificação. Licitação; Estágios. Restos 
a Pagar: Conceitos; Sistemática; Implicações após a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dívida Pública: Conceitos; 
Sistemáticas; Implicações após a Lei de Responsabilidade Fiscal. Regime de Adiantamento: Conceito; Finalidades; 
Controle dos Adiantamentos. Patrimônio Público: Conceito; Bens, direitos e obrigações das Entidades Públicas. 
Variações Patrimoniais. Variações Ativas e Passivas. Créditos Adicionais: Conceito; Classificação; Autorização e 
Abertura; Vigência; Indicação e Especificação de recursos. Controle Interno: Conceitos; Objetivos; Implantação do 
Sistema de Controle Interno e Metodologias Existentes. Prestações de Contas. Demonstrativos exigidos e seu 
preenchimento; Prazos. Licitações: Modalidades; Conceitos Gerais; Limites; Processos e Procedimentos 
Licitatórios; Julgamento das Propostas; Contrato Administrativo; Concessões e Permissões. Legislação Federal: Lei 
nº 4.320/64; Lei Complementar nº 101/2000; Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: A inserção dos Serviços de enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS). Código 
de Ética e Lei do Exercício Profissional. Funcionamento os sistemas: locomotor, pele e anexos, cardiovascular, 
linfático, respiratório, nervoso, sensorial, endócrino, urinário e órgãos genitais. Agentes infecciosos e ectoparasitos 
(vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes). Doenças transmissíveis pelos agentes infecciosos e 
ectoparasitos. Saneamento básico. Promoção da saúde e modelos de vigilância. Estratégia de Saúde da Família. 
Atuação nos programas do Ministério da Saúde. Educação em saúde. Conceito e tipo de imunidade. Programa de 
imunização. Doenças de notificação compulsória. Noções básicas sobre administração de fármacos: efeitos 
colaterais e assistência de enfermagem. Procedimentos técnicos de enfermagem. Assistência integral de 
enfermagem à saúde: da criança e do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso e mental. Assistência ao 
indivíduo, família e comunidade com transtornos: agudos, crônicos degenerativos, mentais, infecciosos e 
contagiosos. Assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório. Assistência de enfermagem em urgência 
e emergência. Biossegurança: conceito, normas de prevenção e controle de infecção. Classificação de artigos e 
superfícies hospitalares aplicando conhecimentos de desinfecção, limpeza, preparo e esterilização de material. 
Noções de administração e organização dos serviços de saúde e de enfermagem.  
 
 

CARGO NÍVEL SUPERIOR EDUCAÇÃO 
 
PROFESSOR, PEDAGOGO E SUPERVISOR. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto literário ou informativo. Noções gerais e práticas de gramática. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e 
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Conhecimentos básicos de 
informática e Internet. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
PROFESSOR: - Fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos e históricos da educação: Concepções 
filosóficas da educação; Relação entre educação, sociedade e cultura; A escola como instituição social; Teorias do 
desenvolvimento e da aprendizagem; Psicologia da Educação; - Fundamentos didático-metodológicos da 
Educação: Tendências pedagógicas na prática escolar; Planejamento, metodologia e avaliação do processo 
ensino/aprendizagem; Projeto Político Pedagógico; Escola Cidadã. - Ensino e aprendizagem de questões sociais; 
Linguagem na escola; História da Educação; Pedagogia da inclusão; A relação professor/aluno; Conhecimento 
sobre ciclos de formação; Estrutura e funcionamento do ensino de 1º grau; Reorganização do Ensino; 
Democratização do ensino; Avaliação; Planejamento Participativo.  - Fundamentos legais da Educação: 
Constituição Federal de 1988 (Atualizada): Título VIII, Capítulo III, Seção I - Da Educação. Parâmetros 
Curriculares Nacionais da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); Parâmetros 
Curriculares Nacionais da Educação Básica; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90); Lei 
10.172/2001 – Plano Nacional de Educação.  Financiamento da Educação.  
Bibliografia sugerida: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – Lei nº 8.069/90. Constituição da 
República Federativa do Brasil – Capítulo III: Da Educação, da Cultura e do Desporto. Parâmetros Curriculares 
Nacionais – Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: Um reencontro 
com a Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1.992. 14 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. LUCKESI, 
Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo. Cortez, 1.994. GADOTTI, Moacir. Educação e Poder: 
Introdução à Pedagogia do conflito. 6ª edição.  São Paulo.  Cortez – Autores Associados, 1985. DALMÁS, Ângelo. 
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Planejamento Participativo na Escola: Elaboração, Acompanhamento e Avaliação. 5ª Edição. Editora Vozes. 
Petrópolis, 1977. PERRENOUD, Philippe. 10 Novas Competências para Ensinar. Tradução: Patrícia C. Ramos.  
Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 2000. PERRENOUD, Philippe. Avaliação – Excelência à Regulação das 
Aprendizagens entre duas Lógicas. Tradução: Patrícia C. Ramos.  Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 
2000. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1994.__. História da Educação. 
São Paulo: Moderna, 1989. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. 4 ed. São Paulo: Cortez, 1995. GANDIN, Danilo. A prática do planejamento 
participativo. 7 ed. Petrópolis: Vozes, 1999. KRUPPA, Sônia Maria Portella. Sociologia da Educação. São Paulo: 
Cortez, 1994. PIMENTA, Selma Garrido. De professor, pesquisa e didática. Campinas: Pairus, 2002. SAVIANI, 
Dermeval. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e política. 21 
ed. São Paulo: Cortez, 1989. VEIGA, Ilma A. (Org.) Projeto político-pedagógico da escola. Campinas: Papirus, 
1995. ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. E outros livros que 
abrangem o programa proposto. 
 
 
PEDAGOGO: Relação entre escola, Estado e sociedade na história da educação brasileira. Políticas educacionais 
brasileiras contemporâneas e legislação correspondente. Princípios da gestão escolar democrática. Ação do 
pedagogo na organização do trabalho pedagógico na escola pública. Aspectos históricos e políticos da formação do 
pedagogo no Brasil e de sua prática escolar. Fundamentos da Educação: teorias e concepções pedagógicas. A 
educação e suas relações com os campos sócio-econômicos-políticos e culturais. A história institucional da escola 
pública e seu compromisso social. A lei 9394/96 face às necessidades históricas da educação brasileira. As 
diretrizes curriculares para a educação básica. As relações entre trabalho e educação. Elementos da prática 
pedagógica. A organização da escola e as instâncias de decisão colegiada. Os elementos da cultura escolar: 
saberes escolares, método didático, avaliação escolar e fundamentos sobre relações coletivas para o trabalho 
docente. A construção do projeto político pedagógico da escola. Pedagogia voltada à autonomia. Pedagogia da 
presença, do vínculo e do oprimido. 
Bibliografia sugerida: ARANHA, M.L. A filosofia da educação. Rio de Janeiro: ed. Moderna, 1989. BRANDÃO, Z. 
(org.). A crise dos paradigmas e educação. São Paulo: ed. Cortez, 1994. BRASIL. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de 
Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Introdução aos parâmetros curriculares 
nacionais Secretaria de Educação Fundamental – Brasília: MEC/SEF, 1998. CANDAU, V. M. (org.). Didática, 
currículo e saberes escolares. RJ: DP&A, 2000. DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez 
Brasília: DF: MEC: UNESCO, 1999. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei N° 9.394, de 20 de Dezembro de 
1996 (e atualizações). Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei nº. 80069, de 13 de julho de 1990. 12ed. atual. 
e ampl. São Paulo: Saraiva 2002. FERREIRA, N. S. C. (Org.). Supervisão educacional para uma escola de 
qualidade: da formação à ação. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000. Supervisão Educacional: uma reflexão crítica. 
Petrópolis: Vozes, 1985. Gestão da Educação: impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 2001. 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 7ªed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
GADOTTI, M. Autonomia da escola: princípios e propostas. São Paulo: Cortez, 2000. GADOTTI, M. Escola cidadã. 
São Paulo: Cortez, 1992GANDIM, D. Temas para um projeto político pedagógico. 6ª ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 
GANDIN, D. A prática do planejamento participativo. Petrópolis: Vozes, 1994. GEMERASCA, M. P.; GANDIM, D. 
Planejamento participativo na escola: o que é e como se faz. 3ª ed. São Paulo. Loyola, 2004. GRINSPUN, M. 
(org.). Supervisão e orientação educacional – perspectivas de integração na escola. São Paulo: Cortez, 2005. 
HADJI, C. Pensar e agir em educação. Porto Alegre: Artmed, 2001. HOFFMANN, J. M. L. Avaliação mediadora: 
uma prática em construção da pré-escola à universidade. 19ª ed. Porto Alegre: Educação & Realidade, 1993. 
LIBÂNEO, J.C. Didática. São Paulo: Cortez, 1991. Organização e Gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: 
Alternativa, 2004. LÜCK, H. Ação integrada – administração, supervisão e orientação educacional. Petrópolis: 
Vozes, 1981. LÜCK, H. A gestão participativa na escola. Petrórpolis: Vozes, 2006. LUCKESI, C.C. Avaliação da 
aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 2005. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1994. MOREIRA, A. F. 
Currículos e Programas no Brasil. São Paulo: Papirus,1990. MORIN, E. Os sete saberes necessários à Educação do 
Futuro. São Paulo. Ed. Cortez, 2000. PERRENOUD, P. THURLER, M. As competências para ensinar no século XXI. 
Porto Alegre: Artmed, 2002. RANGEL, Mary. (orgs). Nove olhares sobre a supervisão. Campinas (SP): Papirus, 
2004. VASCONCELLOS, C. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto político-pedagógico ao cotidiano na 
sala de aula. São Paulo: libertad, 2002. VASCONCELLOS, C. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e 
projeto político-pedagógico. São Paulo: libertad, 2000. ZABALA, A. A prática educativa - como ensinar. Porto 
Alegre: Artmed, 1998. 
 
SUPERVISOR: Reflexão crítica sobre a Supervisão Pedagógica. Relação entre Supervisor Pedagógico X 
Professores. A postura ética na ação educacional do profissional de Supervisão Escolar. Fatores que interferem no 
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processo ensino-aprendizagem. A integração do trabalho do supervisor escolar com os demais profissionais 
envolvidos no sistema: a participação do profissional no aperfeiçoamento das equipes escolares.  As concepções 
de aprendizagem e as práticas pedagógicas.  Organização e orientação do processo ensino-aprendizagem. 
Desenvolvimento e aprendizagem: as contribuições de Piaget e de Vygotsky. Planejamento como instrumento da 
praxis pedagógica: níveis de planejamento. Plano de ensino-aprendizagem: estrutura, seleção, criação, 
organização dos conteúdos e da metodologia. Relação professor aluno.  Os grupos sociais na escola: integração, 
controle e disciplina. Projeto Educativo: conceito e metodologia de elaboração. Avaliação escolar: finalidade, 
avaliação x concepção de educação. A didática em diferentes correntes pedagógicas. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº 9394/96). O professor como sujeito histórico de transformação. A construção do 
conhecimento x postura do professor. Princípios e fundamentos dos parâmetros curriculares nacionais: objetivos 
gerais do ensino fundamental, avaliação e orientações didáticas. Gestão democrática da escola como fator de 
melhoria da qualidade de ensino. A elaboração do currículo e as concepções curriculares. Ética profissional. A 
democratização da escola: autonomia, autogestão, participação e cidadania. Políticas Educacionais Brasileiras para 
a Educação Básica. A Legislação Federal e os PCNs. Currículo como construção sócio-histórica. Planejamento, 
execução e avaliação das ações na escola. Acompanhamento do trabalho pedagógico e da avaliação dos alunos. O 
Cotidiano Escolar: o educador, o educando e suas relações. Direito à educação constituído na legislação brasileira. 
Bibliografia sugerida: 1. VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: plano de Ensino-Aprendizagem e 
Projeto Educativo. Cadernos Pedagógicos do Libertad, 1995. 2. LIBÂNEO, José Carlos. Didática. Ed. Cortez, 1994. 
3. FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. Cortez Associados. 1992. 4. HOFFMAMM, Jussara. Avaliação: Mito e 
Desafio - Uma perspectiva construtiva. Educação e realidade. 1992. 5. PRZYBYLSKI, Edy. O Supervisor escolar em 
ação. Porto Alegre, Sagra, 1985. 6. NÉRICI, Imídeo Guiseppe. Introdução à supervisão escolar.  São Paulo, Atlas, 
1986. 7. LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo. Cortes, 1995. 2º ed. 8. 
RODRIGUES, Neidson. Por uma nova escola: o transitório e o permanente na educação. São Paulo, Cortez, 1993.  
9. VASCONCELOS, Celso dos Santos. Avaliação : concepção dialética - libertadora do processo de avaliação 
escolar. Cadernos pedagógicos do Libertad, 1995. 10. VASCONCELOS, Celso dos Santos. Para onde vai o 
Professor? Resgaste do Professor como sujeito de transformação. Cadernos pedagógicos do Libertad. 1998. 11. 
GROSSI, Esther Pillar, (org). Paixão de Aprender. Petrópolis. Vozes, 1992. 12. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre 
Alfabetização.  São Paulo. Cortez, 1995. 13. Paramêtros curriculares nacionais: Introdução aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997. Vol.1. 14. TORRES, Rosa 
Maria. Que (e como) é necessário aprender?  São Paulo: Papirus, 1994. 15. RAMOS, Cosete. Excelência na 
educação: a escola de qualidade total. Rio de Janeiro. Qualitymark, 1992. Outros livros que abrangem o programa 
proposto. 
 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
ASSISTENTE SOCIAL I, BIOQUÍMICO, CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, MÉDICO, 
NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO E VETERINÁRIO.  
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto literário ou informativo. Noções gerais e práticas de gramática. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e 
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Conhecimentos básicos de 
informática e Internet. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
ASSISTENTE SOCIAL I: 1- Ética em Serviço Social. 2- Lei de Regulamentação da Profissão. Lei 8662, de 
7.06.1993. 3- Lei Orgânica da Assistência Social - Lei nº 8742/93. 4- Serviço Social e Políticas Sociais Públicas e 
Privadas. 5- O Serviço Social e a Seguridade Social.  6- O Serviço Social - Assistência e Cidadania. 7- Elaboração 
de Programas e Serviços Sociais. Gestão Pública e Ética no Trabalho. 8- Possibilidades e Limites da Prática do 
Serviço Social em Empresas.  9- A contribuição do Serviço Social no contexto de uma empresa estatal: o Serviço 
Social e as áreas de Administração de RH. 10- Relações de Trabalho, Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador. 
11- Fundamentos Históricos, Teórico-Metodológicos e Pressupostos Éticos da Prática Profissional. 12- A Pesquisa e 
a Prática Profissional. 13- A questão da instrumentalidade na profissão. 14- A relação 
Empresa/Empregado/Família/Comunidade e o desenvolvimento da sociabilidade humana. 15- Prevenção e 
Reabilitação de Doenças. 16- O alcoolismo nas empresas. 17- Controle social na saúde: Conselhos de Saúde, 
movimentos sociais, estratégias de organização da sociedade civil, terceiro setor. 18- Distrito Sanitário, 
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territorialização. 19- Epidemiologia e planejamento de ações de saúde. 20- Programa de Saúde da Família. 21- A 
Reforma Psiquiátrica no Brasil. A consolidação da LOAS e seus pressupostos teóricos. O novo reordenamento da 
Assistência Social/SUAS. A política social brasileira e os programas sociais de transferência de renda na 
contemporaneidade: Bolsa família, PETI, Casa da Família etc.  
 
BIOQUÍMICO: PARASITOLOGIA CLÍNICA: Patogenia, sintomatologia, epidemiologia, profilaxia e diagnóstico das 
parasitoses humanas; Fundamento das técnicas utilizadas no diagnóstico das parasitoses humanas. 
MICROBIOLOGIA CLÍNICA: Enterobacteriaceae, Mycobacteriacea e Streptococaceae: patologia, profilaxia e 
diagnóstico laboratorial; Meios de cultura para bacteriologia: generalidades, métodos de coloração. BIOQUÍMICA 
CLÍNICA: Causas de variação nas determinações laboratoriais: a preparação do paciente. Variações e erros 
devidos à amostra biológica; Fotometria em Bioquímica Clínica: conceito, tipos, leis de fotometria, aplicação nas 
análises clínicas, transmitência, absorbância, curva e fator de calibração; Técnicas, fundamentos químicos e 
interpretação clínica das dosagens de: glicose, hemoglobina glicolisada, uréia, ácido úrico, creatinina, colesterol e 
frações, triglicérides, proteínas totais e albumina, bilirrubina total, direta e indireta. Fosfatases: ácida e alcalina, 
amilase, creatinofosfoquinse, desidrogenase lática. Transminases: glutânico-oxalacética e glutânico-pirúvico. 
Urinálise: fundamentos químicos, interpretação das análises. HEMATOLOGIA CLÍNICA: Interpretação clínica de 
eritrograma e hemograma: valores de referência. Índices hematimátricos. Hematoscopia normal e patológica. 
Alterações qualitativas e quantitativas; Anemias; Leucoses: Alterações no sangue periférico; Imuno-hematologia: 
exames laboratoriais para classificação sangüínea e doenças auto-imunes; Coagulação e hemostasia: diagnóstico 
laboratorial das doenças vasculares, plaquetárias e das principais coagulopatias; Coleta e métodos de coloração 
para exames hematológicos. IMUNOLOGIA CLÍNICA: Diagnóstico imunológico das infecções bacterianas 
(salmonelose, brucelose, sífilis); Diagnóstico imunológico das infecções virais: mononucleose infecciosa, hepatites, 
rubéola, AIDS, rotavírus, citomegalovírus; Imunofluoerescência para Toxoplasmose e Doenças de Chagas. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA: 1- Cariologia.  2- Doenças da polpa e dos tecidos periapicais. 3-Distúrbios do 
desenvolvimento das estruturas bucais e parabucais. 4- Tumores benignos e malignos da cavidade bucal.  5-
 Tumores das glândulas salivares.  6- Cistos e tumores de origem odontogênica.  7-Alterações regressivas dos 
dentes.  8- Infecções bacterianas, virais e micóticas.  9- Disseminação das infecções bucais.  10- Lesões físicas e 
químicas da cavidade bucal.  11- Manifestações bucais das doenças metabólicas.  12- Doenças do periodonto.  13-
 Doenças dos nervos e músculos.  14- Anestesiologia local e controle da dor.  15- Técnicas de anestesia regional e 
local.  16- Anatomia das regiões da cabeça e pescoço.  17- Soluções anestésicas.  18- Emergências no 
consultório. 19- Flúor.  20- Adesão aos tecidos dentários. 21- Radiologia. 22- Oclusão.  23- Periodontia aplicada à 
dentística.  24- Restaurações diretas e indiretas em dentes posteriores com resinas compostas.  25- Restaurações 
diretas em dentes anteriores com resinas compostas.  26- Lesões não-cariosas.  27- Restaurações adesivas 
diretas.  28- Facetas diretas com resinas compostas.  29- Restaurações cerâmicas do tipo Inlay/Onlay.  30- 
Facetas de porcelana.  31- Restaurações de dentes tratados endodonticamente.  32- Restaurações em dentes 
fraturados.  33- Materiais odontológicos.  34- Biocompatibilidade dos materiais dentários.  35- Materiais de 
moldagem.  36- Gesso.  37- Resinas para restauração.  38- Amálgama dental.  39- Cimentos odontológicos.  40- 
Cerâmicas odontológicas.  41- Materiais de acabamento e polimento.  42- Diagnóstico e plano de tratamento em 
clínica odontológica infantil.  43- Dor em Odontopediatria.  44- Tratamento nas lesões cariosas em dentes 
decíduos.  45- Terapia endodôntica em dentes decíduos.  46- Desenvolvimento da oclusão.  47- Cirurgia bucal 
pediátrica. 48- Traumatismo em dentes anteriores.  49- Selantes de fóssulas e fissuras.  50- Doenças infecciosas 
de preocupação especial na Odontologia.  51- Avaliação do paciente e proteção pessoal.  52- Princípios de 
esterilização e desinfecção.  53- AIDS e a prática odontológica.  54- Controle da infecção cruzada na prática 
odontológica. 55- Odontologia preventiva e social, odontopediatria. 
 
ENFERMEIRO: 1. Administração aplicada a enfermagem: gerência e liderança, supervisão e auditoria - conceito, 
finalidade e características; administração de recursos materiais e recursos humanos em enfermagem - 
generalidades e cálculo de pessoal; exercício profissional, princípios, direitos, deveres, regulamentação do 
exercício profissional, entidades de classe, criação e finalidade; 2. Metodologia da assistência de enfermagem: 
Sistematização da Assistência em Enfermagem, Exame Físico, Preparo e Administração de 
medicamentos/soluções. Processo de Enfermagem. Aspectos Éticos e Legais da Prática de Enfermagem; 3. 
Enfermagem em clínica médica: assistência de enfermagem aos clientes com distúrbios: oncológicos, 
respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, hematológicos, gastrointestinais, ortopédicos, gênito-urinários, 
endócrinos, metabólicos, hidroeletrolíticos e de locomoção; 4. Enfermagem em clínica cirúrgica: aspectos gerais 
da assistência de enfermagem cirúrgica; saúde e enfermagem; conceitos; fatores etiológicos das doenças e 
métodos de tratamento; graus de dependência dos pacientes; assistência de enfermagem no pré, trans e pós-
operatório; tipos de cirurgia, principais complicações no pós-operatório imediato dos diversos tipos de cirurgia; 
procedimentos de enfermagem no centro de esterilização de materiais; desinfecção e esterilização - meios e 
métodos; 6. Enfermagem em emergência: assistência de enfermagem ao cliente em situações de emergência - 
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parada cardiorespiratória, reanimação cardiopulmonar cerebral; acidente vascular encefálico; síndrome 
coronariana aguda; arritmia cardíaca; choque; edema agudo de pulmão; crise hipertensiva; alterações 
metabólicas; politraumatismo; traumatismo crânio-encefálico; traumatismo raqui-medular; traumatismo torácico 
e traumatismo abdominal; fraturas e entorses; alterações de comportamento; corpos estranhos; insolação e 
intermação; desmaio e tontura; convulsão e inconsciência; queimaduras; afogamento; intoxicação e 
envenenamento; 7. Enfermagem no pré-hospitalar: biossegurança; NR32 cinemática do trauma; avaliação da 
vítima; hemorragias; resgate e transporte; choque elétrico; emergências respiratórias; protocolo nas emergências 
abdominais e traumáticas. Acidente com múltiplas vítimas e desastres: conceito, princípios de controle de cena, 
triagem, tratamento e transporte. Suporte Básico de Vida; 8. Enfermagem em saúde pública: Assistência de 
enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto-parasitárias, crônico-degenerativas, e processo de 
reabilitação; Sistema Único de Saúde (SUS); Pacto pela Saúde, Programa Nacional de Imunização (PNI); 
acidentes e violência; DST/AIDS; doenças cardiovasculares; educação em saúde; Programa de Assistência à 
Mulher, Criança e do Trabalhador; saúde do idoso; 9. Enfermagem em Saúde Mental: integração da assistência de 
enfermagem às novas políticas públicas de atenção à saúde mental da criança e adulto; 10. Enfermagem na 
saúde da mulher: câncer de colo de útero e de mama; ciclo grávido-puerperal; mortalidade materna; assistência 
ginecológica; planejamento familiar; humanização do parto e nascimento; assistência de enfermagem no pré-
natal, parto e puerpério; gravidez de risco; emergências obstétricas; 11. Enfermagem em pediatria: crescimento 
e desenvolvimento; saúde da criança; saúde do adolescente; assistência de enfermagem à criança hospitalizada; 
doenças agudas na infância; prevenção de acidentes na infância; 12. Enfermagem em neonatologia: assistência 
de enfermagem ao recém-nato à termo; aleitamento materno; assistência de enfermagem ao recém-nato de 
risco; reanimação neonatal; icterícia/fototerapia; oxigenioterapia; transporte do recém-nato de risco. 
 
FARMACÊUTICO: Conceito, objetivos e atribuições da Farmácia; Requisitos técnicos e exigências legais para 
instalação, licenciamento e funcionamento  da Farmácia; Farmácia Hospitalar e controle de infecções hospitalares;  
Germicidas de uso hospitalar: formulações;  Seleção e padronização de medicamentos e correlatos; Gestão de 
estoque – curva ABC – Parâmetros de identificação dos medicamentos para o controle de estoque; 
Armazenamento de medicamentos e correlatos – exigências legais, normas técnicas e funcionais; Sistemas de 
dispensação de medicamentos. FARMACOLOGIA: Conhecimento quanto à origem, à química, à atividade 
farmacológica, aos mecanismos de ação, ao emprego terapêutico e à toxicidade dos medicamentos, necessária ao 
desenvolvimento da assistência farmacêutica; Farmacologia da dor e da inflamação; Farmacologia do sistema 
respiratório; Farmacologia do sistema digestivo; Farmacologia do sistema nervoso central, periférico e autônomo; 
Farmacologia do sistema cardiovascular; Farmacologia dos processos infecciosos; Antimicrobianos. ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA NO SUS/ ATENÇÃO BÁSICA: Incentivo a assistência farmacêutica; Política Nacional de 
Medicamentos; Programas Estratégicos de Responsabilidade do Ministério da Saúde;m Programas para Aquisição 
dos Medicamentos Essenciais da Saúde. 
 
MÉDICO: 1- Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde preventivo. 2- Cuidados com a 
dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. 3- Princípios de terapia farmacológica. 4- Radiologia do 
coração. Princípios de eletrocardiograma. 5- Conduta na insuficiência cardíaca. 6- Abordagem clínica das arritmias 
cardíacas supraventriculares. 7- Hipertensão arterial sistêmica. 8-  Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. 9- 
Asma brônquica. 10-  Pneumonias comunitárias. 11- Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. 12- Cistite e 
pielonefrite. 13- Gastrite. Úlcera péptica. 14- Distúrbios gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon irritável. 
15- Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-cardíaca. 16- Abordagem do paciente com diarréia. Doença intestinal 
inflamatória. 17-Neoplasias do estômago e do intestino grosso. 18- Pancreatite. 19- Hepatites virais. 20- Cirrose 
hepática. 21- Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. 22-  Abordagem das anemias. 23- Leucopenia e 
leucocitose. 24-Abordagem do paciente com linfadenopatia e esplenomegalia. 25- Abordagem do paciente com 
sangramento e trombose. 26- Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. 27- 
Avaliação nutricional. Obesidade. Dislipidemia. 28- Diabetes mellitus. 29- Hipoglicemia. 30- Hipo e 
hipertireoidismo. 31- Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia medicamentosa. 32- Reações 
adversas às drogas e aos alimentos. 33- Artrite reumatóide. 34-Gota e metabolismo do ácido úrico. 35- O ombro 
doloroso. Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral. 36- Abordagem clínica 
do paciente febril. 37- Tuberculose. 38- Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência 
Adquirida. 39- Gripe e resfriado. 40- Abordagem clínica das orofaringites agudas. 41- Princípios da prevenção 
vacinal. 42- Parasitoses intestinais. 43- Princípios da antibioticoterapia. 44- Síncope e cefaléias. 45- Acidentes 
com animais peçonhentos. 46- Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. 
 
NUTRICIONISTA: 1. Nutrição normal: carboidratos, proteínas e lipídios: classificação, funções, digestão 
absorção, metabolismo e necessidades nutricionais; enzimas e hormônios: funções e metabolismo. vitaminas e 
minerais: macro e micronutrientes. água, fibras: funções, fontes alimentares e necessidades nutricionais; nutrição 
e atividade física. aspectos fisiológicos e nutricionais nos diferentes ciclos da vida: gestação, aleitamento materno, 
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lactação, infância, adolescência, fase adulta e terceira idade; alimentos funcionais. 2.  Bromatologia, tecnologia de 
alimentos e controle sanitário: estudo bromatológico dos alimentos: leite e derivados, carnes, pescados, ovos, 
cereais, leguminosas, gorduras, hortaliças, frutas e bebidas; propriedades físico-químicas dos alimentos; 
condições higiênico-sanitárias e manipulações de alimentos; conservação de alimentos; uso de aditivos em 
alimentos; transmissão de doenças pelos alimentos; intoxicações e infecções alimentares; Avaliação de Perigos e 
Pontos Críticos de Controle (APPCC). 3.  Técnica dietética: conceito, classificação e características dos alimentos; 
preparo de alimentos: processos e métodos de cocção; a pirâmide alimentar; planejamento de cardápios; técnica 
dietética e dietoterapia. 4.  Administração de unidades de alimentação e nutrição: características e atividades do 
serviço de nutrição; planejamento, organização, coordenação e controle. 5.  Nutrição em saúde pública: aspectos 
epidemiológicos em carências nutricionais: desnutrição energético-protéica, hipovitaminose A, anemia ferropriva, 
cárie dental, bócio endêmico, indicadores, intervenções; saúde materno-infantil; infecção pelo hiv na gestação e 
infância; educação alimentar-nutricional; Vigilância nutricional; Alimentação equilibrada na promoção da saúde.  
6.  Nutrição clínica: nutrição em condições clínicas específicas: doenças carenciais, doenças metabólicas, doenças 
cardiovasculares, obesidade e magreza, hipertensão, diabetes mellitus, hepatopatias, nefropatias, distúrbios do 
trato digestório, câncer, AIDS, pré e pós-operatórios; indicadores e diagnósticos do estado nutricional; avaliação 
nutricional; recomendações e necessidades de nutrientes; aconselhamento nutricional; suporte nutricional; 
terapia nutricional enteral e parenteral. 
 
PSICÓLOGO: Teorias e técnicas psicoterápicas e teorias e técnicas psicoterápicas de fundamentação psicanalítica 
(infância, adolescência, idade adulta e velhice). O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas (infância e 
adolescência). Modelos de psicoterapia. Aplicações clínicas das psicoterapias. Avaliação, métodos e técnicas 
psicoterápicas. Manejo clínico das técnicas psicoterápicas. Conhecimentos gerais e específicos dos conceitos 
clínicos e terapêuticos fundamentais na psiquiatria e na saúde mental. Modelos de Psicologia do Desenvolvimento, 
Psicanalítico, Piagetiano, Aprendizagem Social. Cidadania, classes populares e doença mental. Política de saúde 
mental no Brasil: visão histórica; Medicina, psiquiatria, doença mental; Epidemiologia social das desordens 
mentais; Considerações sobre terapêuticas ambulatoriais em saúde mental; Perspectivas da psiquiatria pós-asilar 
no Brasil; Saúde mental e trabalho; A história da Loucura: o modelo hospitalar e o conceito de doença mental; As 
Reformas Psiquiátricas; Legislação em Saúde Mental; Nosologia, Nosografia e psicopatologia: a clinica da Saúde 
Mental. Articulação entre clínica e reabilitação psicossocial. Projeto Terapêutico. Multidisciplinariedade. Noções 
básicas de psicanálise e suas interfaces com a saúde mental; Psicologia e Educação. 
Bibliografia sugerida: 1. CORDIOLI, Aristides V. (org.) e colaboradores. Psicoterapias e Abordagens Atuais. 2ª 
ed. Porto Alegre. Artes Médicas, 1998.  2. CUNHA, Jurema Alcides (org.) e colaboradores. Psicodiagnóstico-R. 4ª 
ed. rev. Porto Alegre. Artes Médicas, 1993.  3. OCAMPO, Maria Luísa S. de. ARZENO, Maria Esther García. 
PICCOLO, Elza Grassano de (org.) e colaboradores. O Processo Psicodiagnóstico e as Técnicas Projetivas. 1ª ed. 
São Paulo, SP. Livraria Martins Fontes Editora Ltda, 1981.  4. NUNES FILHO, Eustachio Portella. BUENO, Joao 
Romildo. NARDI, Antonio Egidio. Psiquiatria e Saúde Mental, Conceitos Clínicos e Terapêuticos Fundamentais. 1ª 
ed. São Paulo, SP. Editora Atheneu, 2000.  5. RAPPAPORT, Clara Regina, FIORI, Wagner da Rocha, DAVIS, 
Cláudia.  Psicologia do desenvolvimento. Teorias do Desenvolvimento. Conceitos Fundamentais. Volume 1, 6ª 
reimpressão. São Paulo. EPU – Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 1981.  6. BEZERRA JÚNIOR, Benilton. E 
Colaboradores. Cidadania e Loucura, Políticas de Saúde Mental no Brasil. 2ª ed. Petrópolis, RJ. em co-edição com 
ABRASCO, 1990. Outros livros que abrangem o programa proposto. 
 
VETERINÁRIO: Clínica Geral: Doenças da Reprodução; Parasitologia; Viroses; Dermatologia; Nutrição Animal; 
Salmonelose e Colibacilose; Controle Zoonoses - aspectos epidemiológicos e normativos: Cisticercose, 
Tuberculose, Raiva, Leishmaniose, Leptospirose, Brucelose e Aftosa; Procedimentos em vigilância sanitária, 
infrações e sanções relacionadas à legislação sanitária no âmbito federal e estadual; Programas brasileiros de 
controle e erradicação de zoonoses; Controle e combate de vetores e animais peçonhentos; Controle de agravos 
originados por vetores: Chagas, Dengue e Febre Amarela; Elaboração e realização de Campanha da Raiva e 
Educação para saúde pública ligada a zoonose, Serviço de desratização; Gerenciamento de CCZ (Centro de 
controle de zoonoses) e controle populacional de cães e gatos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


