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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  
EDITAL DE CONCURSO Nº 01/2012 

REALIZAÇÃO: ETICA CONCURSOS PÚBLICOS LTDA 

 
 

        A Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, Estado de Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições 

legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, resolve tornar pública 

a abertura das inscrições ao Concurso Público de Provas, para provimento de cargos públicos, atuais e 

que vierem a vagar ou a ser criados durante o prazo de validade do concurso, nos quadros de servidores 

efetivos do Município de Cachoeirinha, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas 

neste Edital, cuja realização ficará sob a responsabilidade da empresa ETICA CONCURSOS 

PÚBLICOS LTDA., e será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento, 

elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigentes e pertinentes. 

 

 A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais editais, relativos às etapas deste 

Concurso Público dar-se-á com a afixação no Painel de Publicação da Prefeitura Municipal e/ou seus 

extratos serão publicados no  Jornal “Diário Gaúcho”. Também em caráter meramente informativo na 

internet, pelos sites www.eticaconcursos.com.br e www.cachoeirinha.rs.gov.br.  

 
 

CAPÍTULO I  -  DOS CARGOS E DAS VAGAS 

 
1. DAS VAGAS 

1.1.  Os cargos, número de vagas, escolaridade e/ou outros requisitos exigidos para o cargo na posse, carga 

horária semanal e vencimentos estão estabelecidos no quadro que segue: 

CARGO N° DE 

VAGAS 

 ESCOLARIDADE E/OU OUTROS 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA O 

CARGO NA POSSE  
 

 

CARGA 

HORARIA 

SEMANAL 

1
VENCIMENTOS  

  

R$ 

Arquiteto 01 
Ensino Superior  com habilitação legal 

para o exercício da profissão. 

20 horas  

 
1.968,18 

Assistente 

Administrativo 
20 Ensino Médio  

40 horas  

 
1.369,18 

Atendente de 

Consultório Dentário 
01 

Ensino Fundamental  com  habilitação 

legal para o exercício da profissão. 

40 horas  

 
1.140,99 

Contador 02 
Ensino Superior  com habilitação legal 

para o exercício da profissão. 

20 horas  

 
1.968,18 

Educador  

Social 

Cadastro  

Reserva 
Ensino Médio  

40 horas  

 
1.369,18 

Enfermeiro 
Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior  com habilitação legal 

para o exercício da profissão. 

20 horas  

 
1.968,18 

Engenheiro 

Agrônomo 

Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior  com habilitação legal 

para o exercício da profissão. 

20 horas  

 
1.968,18 

Engenheiro de 1 Ensino Superior com habilitação legal 20 horas  1968,18 

                                                 

1  Além do Vencimento a Prefeitura disponibiliza, nos termos da LC 03/2006: auxílio-alimentação, auxílio-creche, 

auxílio-família, auxílio-escolar, adicional de risco de vida, adicional de insalubridade, adicional por tempo de serviço (6% do 

triênio) e nos termos da lei 2264/2004, LC 07/2007 e LC 10/2007: Plano de Carreira (adicional de 9% a cada três anos), Plano 

de Saúde nos termos da Lei 3505/2011. 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

   www.eticaconcursos.com.br                             www.cachoeirinha.rs.gov.br  2 

 

Tráfego  para o exercício da profissão. 

Engenheiro Químico 
Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior  com habilitação legal 

para o exercício da profissão. 

20 horas  

 
1.968,18 

Fiscal Municipal 10 Ensino Fundamental  
40 horas  

 

1.140,99 

+ 
2
570,50 

Geólogo 
Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior com habilitação legal 

para o exercício da profissão. 

20 horas  

 
1.968,18 

Higienista 
Cadastro  

Reserva 

Ensino Médio Técnico com habilitação 

legal para o exercício da profissão. 

40 horas  

 

 

1.369,18 

Médico  

Cardiologista  

 

02 

 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

08 horas  

 
1.968,18 

Médico Clínico Geral 04 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

8 horas  

 

1.968,18 

Médico 

Endocrinologista 

Cadastro  

Reserva 

 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

08 horas  

 
1968,18 

Médico Geriatra  

 

Cadastro 

Reserva 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

08 horas  

 
1.968,18 

Médico Ginecologista 

obstetra  

Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

08 horas  

 
1.968,18 

Médico Infectologista 
Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

08 horas  

 
1.968,18 

Médico Nefrologista  
Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

08 horas  

 
1.968,18 

Médico Neurologista 

Pediátrico 

Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

08 horas  

 
1.968,18 

Médico Pediatra  
 

02 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

8 horas  

 

1.968,18 

Médico Plantonista 

Clinico  
05 

Ensino Superior em Medicina e registro 

no CRM. 
24 horas  

 

1.968,18 

+ 
3
4.120,00 

Médico Plantonista 

Pediatra  
05 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

24 horas  

 

1.968,18 

+ 
3
4.120,00 

Médico 

Pneumologista 

Adulto 

Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

08 horas  

 

 

1.968,18 

Médico Cadastro  Ensino Superior em Medicina com   

                                                 

2  Adicional de risco de vida para o Fiscal Municipal à razão de 50% (cinquenta por cento), calculados sobre o 

vencimento básico do cargo. 

3  Gratificação de Plantonista, a ser paga aos servidores titulares do cargo de Médico Plantonista, nos termos da Lei nº. 

3445/2011. 

3  Gratificação de Plantonista, a ser paga aos servidores titulares do cargo de Médico Plantonista, nos termos da Lei nº. 

3445/2011. 
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Pneumologista 

infantil  

Reserva especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

08 horas  

 

1.968,18 

 

Médico Proctologista  
Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

08 horas  

 
1968,18 

 

Médico Psiquiatra 

Infantil  

Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

08 horas  

 
1.968,18 

 

Médico Urologista  
Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

08 horas  

 
1968,18 

 

Médico 

Dermatologista 

Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

  

08 horas  

 
1.968,18 

 

 

Médico do Trabalho  

Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

 

08 horas  

 
1.968,18 

 

Médico 

Gastroenterologista 

Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

  

08 horas  

 
1.968,18 

 

Médico 

Ortotraumatologista  

Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

 

08 horas  

 
1.968,18 

 

Médico  

Otorrinolaringologista 

Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

 

08 horas  

 
1.968,18 

 

Médico  

Mastologista 

Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

 

08 horas  

 
1.968,18 

 

Médico  

Psiquiatra 

Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

08 horas  

 
1.968,18 

 

Médico  

Hematologista 

Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização ou residência na área 

específica e registro no CRM. 

08 horas  

 
1.968,18 

Monitor 

 

Cadastro  

Reserva 

Ensino Médio  40 horas  

 
1.369,18 

Monitor de Educação 

Física 

Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior  em Educação Física 

com habilitação legal para o exercício da 

profissão. 

20 horas  

 
1.968,18 

Nutricionista 
Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior  em Nutrição com 

registro no CRN. 

20 horas  

 

1.968,18 

 

Odontólogo 

 

 

01 

Ensino Superior em  Odontologia com 

habilitação legal para o exercício da 

profissão. 

 

20 horas  

 

 

1.968,18 

Psicólogo 
Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Psicologia com 

habilitação legal para o exercício da 

profissão. 

 

 

20 horas  

 

1968,18 

 

Secretário de Escola 

Cadastro  

Reserva 

 

Ensino Médio 

40 horas  

 
1.369,18 

Técnico Agrícola 
Cadastro  

Reserva 

Ensino Médio com Formação Técnica 

para o exercício da profissão. 

40 horas  

 
1.711,42 
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Técnico em Cultura - 

Artes Visuais 

Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior com habilitação em 

artes plásticas 

20 horas  

 
1.968,18 

Técnico em Cultura – 

Dança 

Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Educação Artística 

com habilitação em Artes Cênicas 

(Dança) 

20 horas  

 
1.968,18 

Técnico em Cultura – 

Teatro 

Cadastro  

Reserva 

Ensino Superior em Educação Artística 

com habilitação em Artes Cênicas 

(Teatro) 

20 horas  

 
1.968,18 

Técnico em 

Edificações 
01 

Ensino Médio com habilitação Técnica 

em Edificações. 

40 horas  

 
1.711,42 

Técnico em 

Enfermagem 
05 

Ensino Médio com Formação Técnica 

para o exercício da profissão 

40 horas  

 
1.711,42 

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho 

Cadastro  

Reserva 

Ensino Médio com formação Técnica 

para o exercício da Profissão 
40 horas  

 
1.711,42 

Tesoureiro 

 
01 

Ensino Médio 40 horas  

 
1.369,18 

Topógrafo 

                                                

 Cadastro      

            Reserva 

Ensino Médio com  Habilitação Técnica 

em Topografia 

40 horas  

 
1.711,42 

Auxiliar de 

Consultório Dentário 

da Estratégia da 

Saúde da Família 

            Cadastro                 

               Reserva  

Ensino Fundamental com  Curso  de 

Auxiliar de Higiene Dentária e Registro 

no Conselho Regional de Odontologia 

40 horas  

 
1.140,99 

Auxiliar de   

Enfermagem da 

Estratégia da Saúde 

da Família 

               Cadastro                

R             Reserva 

Ensino Fundamental com Curso de 

Auxiliar de Enfermagem e Registro no 

Conselho Regional de Enfermagem  

40 horas  

 

1.140,99 

+ 

 
4
380,33 

Cirurgião Dentista da 

Estratégia da Saúde 

da Família 

C            Cadastro                

R             Reserva 

Graduação no Curso de Cirurgião 

Dentista e registro no Conselho Regional 

de Odontologia. 

40 horas  

1.968,18 

+ 
4
2.761,52 

Enfermeiro da 

Estratégia da Saúde 

da Família 

C           Cadastro                

R             Reserva 

Graduação no Curso de Enfermagem e 

Registro no Conselho Regional de 

Enfermagem. 

40 horas  

1.968,18 

+ 
4
2.465,89 

Médico da Estratégia 

da Saúde da Família 
           10 

Graduação no Curso de Medicina , 

Registro no Conselho Regional de 

Medicina com habilitação legal para o 

exercício da profissão. 

40 horas  

 

1.968,18 

+ 
4
7.816,82 

Téc. de Enfermagem 

da Estratégia da 

Saúde da Família 

C            Cadastro                

R             Reserva 

Curso Técnico de Nível Médio em 

Enfermagem com registro no Conselho 

Regional de Enfermagem. 

40 horas  

1.711,43 

+ 
4
570,48 

Técnico em Higiene 

Dental da Estratégia 

da Saúde da Família 

               Cadastro                               

R             Reserva 

Curso Técnico de Nível Médio em  

Higiene Dental e Registro no Conselho 

Regional de Odontologia. 

40 horas  

 
1.369,18 

 
 

 

                                                 

4  Gratificação concedidas aos titulares dos cargos de Auxiliar de Enfermagem da ESF. 

4  Gratificação concedidas aos titulares dos cargos de  Cirurgião Dentista da ESF. 

4  Gratificação concedidas aos titulares dos cargos de Enfermeiro da ESF. 

4  Gratificação concedidas aos titulares dos cargos de Médico da ESF. 

4  Gratificação concedidas aos titulares dos cargos de Técnico de Enfermagem da ESF. 
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1.1.1. O concurso público destina-se ao provimento das vagas legais existentes e de cadastro reserva, de acordo 

com a tabela de cargos acima e ainda das que vierem a existir no prazo de validade do Concurso.  

1.1.2. A habilitação no Concurso Público não assegura ao candidato a posse imediata, mas apenas a expectativa 

de ser nomeado segundo as vagas existentes, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, 

respeitada a ordem de classificação.  

1.1.3. A coordenação, organização e aplicação do Concurso Público ficarão sob responsabilidade da empresa    

ETICA CONCURSOS PÚBLICOS, com a supervisão da Comissão Especial do Concurso Público. 

1.1.4. Os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo desde que haja compatibilidade de horário. As 

provas serão aplicadas provavelmente da forma abaixo disposta: 

 

26/05/2012 – PERIODO MANHA INÍCIO ÀS 9h 

Tesoureiro, Auxiliar de Consultório Dentário ESF,  Técnico em Segurança do Trabalho, Enfermeiro, 

Arquiteto, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro de Trafego, Engenheiro Químico, Técnico em Cultura Teatro, 

Técnico em Enfermagem – ESF 

  

 

26/05/2012 – PERIODO TARDE INÍCIO ÀS 14h 

Secretário de Escola, Monitor, Técnico em Higiene Dental ESF, Auxiliar de Enfermagem ESF, Psicólogo, 

Monitor de Educação Física, Técnico Agrícola, Técnico em Cultura- Dança  

 

 
27/05/2012 – PERIODO MANHA INÍCIO ÀS 9h 

Todos os cargos de Médicos ( exceto Médico Clinico Geral) Fiscal Municipal, Educador Social, Técnico em 

Enfermagem , Técnico em Edificações, Odontólogo, Higienista, Técnico em Cultura Artes Visuais,  

Enfermeiro – ESF 

 

 
27/05/2012 – PERIODO TARDE INÍCIO ÀS 14h 

Médico Clinico Geral, Assistente Administrativo, Atendente de Consultório Dentário, Topografo, Contador, 

Nutricionista, Geólogo, Cirurgião Dentista – ESF 

 
1.1.5 A Prefeitura reserva-se o direito de indicar nova data para a realização da Prova Objetiva, em caso de 

necessidade de alteração desta já publicada, mediante publicação em jornal de grande circulação local, com 

antecedência mínima de 8 (oito) dias da realização das mesmas ou, em qualquer momento, em caso de decretação 

de caso de emergência ou calamidade pública.  

 
 

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES 

 

 

2.1. As inscrições deverão ser efetuadas, única e exclusivamente, pela internet no endereço 

www.eticaconcursos.com.br no período de 19 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2012. 

2.1.1 O ultimo dia para pagamento dos boletos será o dia 10 DE ABRIL DE 2012, devendo os candidatos ficarem 

atentos ao horário bancário. 

2.1.2. Não será permitida inscrição pelos correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo estabelecido.  

http://www.eticaconcursos.com.br/
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2.1.3. A empresa ETICA CONCURSOS PÚBLICOS, não se responsabilizará por solicitação de inscrição por via 

Internet não recebida por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento 

das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 

dados. 

2.1.4. A taxa de inscrição será cobrada conforme tabela abaixo: 

 

Escolaridade mínima correspondente ao cargo  

 
Valor da Inscrição        

(R$) 

       Ensino Fundamental Completo 

 

50 

Ensino Médio/Técnico  80,00  

Ensino Superior  100,00  

 

2.2. Para inscrever-se, o candidato deverá:  

2.2.1. acessar o site www.eticaconcursos.com.br durante o período de inscrição, descrito no item 2.1 deste 

edital;  

2.2.2. localizar, no site, o “link” correlato ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha - RS;  

2.2.3. ler totalmente o edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;  

2.2.4. imprimir o boleto bancário;  

2.2.5. efetuar o pagamento da inscrição através do boleto, autenticando-o em qualquer agência da rede bancária 

no valor da taxa de inscrição, até um dia útil após a data de encerramento das inscrições.  

2.2.6. Para o pagamento da taxa de inscrição somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado na inscrição. 

Prestar atenção para o horário bancário.  

2.2.7. Caso o Candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado computador para acesso, no horário 

das 9h às 12h e das 13h às 17h, no período de inscrições, nos dias de expediente, na Prefeitura Municipal, sita na 

Av. Flores da Cunha, nº 2209, em Cachoeirinha/RS.  

2.3. O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas informações prestadas na 

ficha de inscrição.  

2.4. O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as 

condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela 

decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e que o fato seja constatado posteriormente.  

2.5. Efetuada a inscrição, não será permitida alteração ou troca do cargo apontado na ficha de inscrição.  

2.6. Antes de efetuar o pagamento da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que possui todas as condições 

e pré-requisitos para inscrição. Não haverá devolução do valor da inscrição, salvo se for cancelada a realização do 

Concurso Público.  

2.7. O pedido de inscrição será indeferido para os candidatos que não satisfizerem as exigências impostas por este 

edital. 

2.8. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos oficiais deste Concurso Público  

os quais serão divulgados no Painel de Publicação da Prefeitura Municipal e/ou seus extratos serão publicados no 

Jornal “Diário Gaúcho”. Também em caráter meramente informativo na internet, pelos sites  

www.cachoeirinha.rs.gov.br e  www.eticaconcursos.com.br. 

2.9. São requisitos para ingresso no serviço público, a serem apresentados quando da posse:  

a) Estar devidamente aprovado no concurso  público e classificado dentro das vagas estabelecidas neste Edital;  

http://www.eticaconcursos.com.br/
http://www.eticaconcursos.com.br/
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b) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, desde que o candidato esteja amparado pelo estatuto de igualdade 

entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, no termos do parágrafo 1º, Art. 

12, da Constituição Federal e do Decreto nº 70.436/72;  

c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da posse;  

d) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do sexo masculino);  

e) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;  

f) Possuir habilitação para o cargo pretendido, conforme o disposto na tabela de cargos, na data da posse;  

g) Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou função pública 

que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição 

Federal;  

h) Candidatos com deficiência - verificar Capítulo próprio, neste Edital.  

 

2.9.1. O candidato, por ocasião da POSSE, deverá comprovar todos os requisitos acima elencados. A não 

apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida pelo candidato, anulando-se todos 

os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no Concurso.  

 
 

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
 

3.1. Às pessoas com deficiência, é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso, para os cargos cujas 

atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, num percentual de 5 % (cinco por cento) 

das vagas para cada cargo do total das vagas oferecidas, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição 

Federal e artigo 87, inciso I da Lei Orgânica do Município e Decreto Municipal nº 4693, de 17 de fevereiro de 

2009.  

3.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 3.1 resulte em número fracionado, este deverá ser 

elevado até o primeiro número inteiro subsequente.  

3.1.2. A cada vez vagas ocupadas do mesmo cargo, a décima vaga deverá ser oferecida ao candidato aprovado 

nas vagas destinadas a pessoa com deficiência.  

3.2. O candidato ao inscrever-se nesta condição, deverá escolher o cargo a que concorre e marcar a opção 

“Pessoas com Deficiência”, bem como deverá encaminhar via sedex para a ETICA CONCURSOS PÚBLICOS, 

sita a Rua Sertanopolis, 548 – sala 01 - Centro - CEP 86770-000 – Santa Fé - PR, até o último dia de inscrição, na 

via original ou cópia reprográfica autenticada:  

a) laudo médico (original ou cópia legível autenticada) emitido há menos de um ano, a contar da data de 

publicação do edital de abertura das inscrições ao concurso público, atestando a espécie e o grau de deficiência, 

com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como da 

provável causa da deficiência. 

b) requerimento, solicitando vaga especial, constando o tipo de deficiência e a necessidade de condição ou prova 

especial, se for o caso (conforme Anexo IV deste Edital). O pedido de condição ou prova especial, formalizado 

por escrito à empresa executora, será examinado para verificação das possibilidades operacionais de atendimento, 

obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.  

3.3. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento, até o prazo determinado, não 

será considerado como pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas, não tendo direito à vaga 

especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na Ficha de Inscrição.  

3.4. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do 

tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.  

3.5. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas obedecendo a 

critérios de viabilidade e de razoabilidade.  
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3.6. Os candidatos inscritos nessa condição participarão do concurso público em igualdade de condições com os 

demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação, aos critérios de 

aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, 

resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria.  

3.7. Os candidatos aprovados no concurso público serão submetidos a exames médicos e complementares, que 

irão avaliar a sua condição física e mental.  

3.8. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos 

com estrita observância da ordem classificatória.  

3.9. Do pedido de isenção do valor de inscrição - somente para as pessoas com deficiência física: 

No período de 19/03/2012 a 26/03/2012, impreterivelmente, os candidatos interessados em obter isenção  do valor 

da inscrição deverão efetuar a inscrição pela Internet, preenchendo o campo destinado à isenção, imprimindo o 

boleto bancário com o valor da inscrição para o caso de ter seu pedido indeferido.  

 

3.9.1. Os candidatos interessados e que atenderem as condições estabelecidas na Lei Municipal nº 3.055, de 24 de 

agosto de 2009 – poderão solicitar isenção do valor de inscrição mediante encaminhamento, via sedex, postados 

até o dia 26/03/2012, para o endereço da ETICA CONCURSOS PÚBLICOS, sita a Rua Sertanopolis, 548 – sala 

01 - Centro - CEP 86770-000 – Santa Fé - PR, dos documentos relacionados no item 3.2 deste Edital e da 

Declaração preenchida e assinada (conforme modelo Anexo V). 

 

3.9.2.  A não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição de que trata o item 3.9.1 ou a 

apresentação dos documentos fora dos padrões e forma solicitados, implicará no indeferimento do pedido de 

isenção.  

3.9.3. O resultado da análise da documentação será divulgado a partir do dia 03 de abril de 2012, no Painel de 

Publicação da Prefeitura e em caráter meramente informativo, nos sites www.eticaconcursos.com.br e 

www.cachoeirinha.rs.gov.br.  

3.9.4. Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automaticamente efetivada. Os candidatos que 

tiverem indeferida sua solicitação de inscrição com isenção da taxa, deverão efetuar o pagamento do boleto 

(impresso no momento da inscrição ou providenciar no site www.eticaconcursos.com.br a impressão de 2ª via 

do boleto) até o dia 10/04/2012, para continuarem participando do certame. 

 

 

CAPÍTULO IV - DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 

4.1. O Concurso Público será realizado em etapa única constituída de provas objetivas com questões de múltipla 

escolha, com apenas 1 (uma) alternativa correta. 

  

4.2. A duração da prova objetiva será de 3h (três horas), já incluído o tempo para preenchimento da folha de 

respostas. 

 

4.3. O candidato deverá apresentar comprovante de inscrição e um dos documentos discriminados no item 4.5 

deste capítulo, desde que permita, com clareza, a sua identificação, para realização da prova. 

 

4.4. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 

candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horários pré-estabelecidos. 

 

4.5. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de 

caneta  esferográfica de tinta azul ou preta e de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:   

- Cédula de Identidade - RG;  

- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;  

- Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

- Certificado Militar;  

- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);  

- Passaporte. 
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4.5.1. O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 

identificação do candidato e de sua assinatura. 

4.5.2.  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, os documentos 

originais, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência 

em órgão policial, expedido há, no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que poderá ser submetido à identificação 

especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.  

4.5.3. Não será aceito protocolo ou cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou qualquer outro 

documento diferente dos anteriormente definidos. 

 

4.6. Ao entrar na sala, o candidato receberá seu Cartão de Respostas, o qual deve ser assinado e ter seus dados 

conferidos.  

 
4.7.  Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu 

início. 

 

4.8. As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão através de questões de múltipla escolha, na forma 

estabelecida no presente Edital. 

 

4.9. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro 

motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão atribuídos a 

todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 

 

4.10. Na sala de provas, não será permitido ao candidato usar óculos escuros e acessórios de chapelaria tais como: 

boné, chapéu, gorro, bem como cachecol ou manta e luvas e, ainda, entrar ou permanecer com armas, relógio ou 

aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc.). Caso 

o candidato esteja de posse de algum(ns) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), este(s) deverá(ão) ser 

desligado(s), ter sua respectiva bateria retirada, antes de ser(em) acondicionado(s), devendo permanecer desta 

mesma forma, até a saída do candidato do local de prova. A bateria do celular deverá ser retirada, sob pena de 

exclusão do Concurso Público, caso este venha a tocar nas dependências do local de prova. O descumprimento 

destas determinações implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude. O 

candidato que estiver portando arma deverá depositá-la na Coordenação.  

 

4.11. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 

ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Fiscal Volante, designado 

pela Comissão Fiscalizadora e de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

4.12. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 hora do horário previsto para o 

início das mesmas e constante do presente edital, devendo entregar ao Fiscal de Sala a Folha de Respostas. Não 

serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que 

contenham mais de uma alternativa assinalada. 

 

4.13. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido 

para a correção eletrônica e deverá ser entregue no final ao fiscal de sala. 

 

4.14. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer 

marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato.  

 

4.15. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

 

4.16. A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitura ótica, sendo o CARTÃO DE RESPOSTAS o 

único documento válido e utilizado para esta correção. Este deve ser preenchido com bastante atenção. Ele não 

poderá ser substituído, tendo em vista sua codificação, sendo o candidato o único responsável pela entrega do 

mesmo devidamente preenchido e assinado. A não entrega do cartão de respostas implicará na automática 

eliminação do candidato do certame. 
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4.17. Será anulada a resposta que contiver mais de uma ou nenhuma alternativa assinalada, ou que contiver 

emenda ou rasura. 

 
4.18. Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente, o Cartão de 

Respostas devidamente assinado.  

 
4.19. Ao final das provas, os dois últimos candidatos deverão permanecer no recinto até o encerramento das 

atividades pelos fiscais de sala.  

 
4.20. Em estrita observância do principio da publicidade os candidatos poderão levar consigo os respectivos 

cadernos de questões. 

 

4.21.  Será automaticamente ELIMINADO do certame o candidato que, durante a realização da prova:  

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 

b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução da prova; 

 c) utilizar-se de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta;  

d) utilizar-se de quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o armazenamento ou a comunicação de dados 

e informações;  

e) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as autoridades 

presentes ou candidatos;  

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;  

g) ausentar-se da sala, durante a prova, portando o Cartão de Respostas ou Caderno de Questões;  

h) descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões;  

i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

j) caso o candidato use cabelos compridos, deverá prendê-los para que o fiscal possa visualizar completamente a 

estrutura externa auditiva do candidato, em caso de negativa será eliminado do certame.  

 

 

CAPÍTULO V - DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DO NÚMERO DE QUESTÕES: 

 
5.1.Para todos os cargos, o Concurso constará de PROVA ESCRITA, de caráter eliminatório/classificatório, com 

questões objetivas, de múltipla escolha, compatíveis com o nível de escolaridade, com a formação acadêmica 

exigida e com as atribuições dos cargos.  

 

5.2. Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem 50% (cinquenta por cento) ou 

mais na nota final da prova escrita. 

 

5.3.Conteúdos e Pontuação: 

 

Quadro 1– Disciplinas das Provas Objetivas para os cargos com requisito de Ensino 

Fundamental (Atendente de Consultório Dentário, Auxiliar de Enfermagem da Estratégia da 

Saúde da Família e Auxiliar de Consultório Dentário da Estratégia da Saúde da Família, Fiscal 

Municipal). 

 

Prova Nº. de Questões 
Valor das 

Questões 
Total de Pontos 

Língua Portuguesa 10 2 20 

Legislação 10 2 20 

Conhecimentos específicos 20 3 60 

Total 40  100 
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Quadro 2 – Disciplinas das Provas Objetivas para os cargos com requisito de Ensino 

Médio e Técnico (Assistente Administrativo, Educador Social, Monitor, Secretário de Escola, 

Tesoureiro, Higienista, Técnico Agrícola, Topógrafo, Técnico em Higiene Dental da Estratégia 

da Saúde da Família, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem e Técnico em 

Segurança do Trabalho, Técnico de Enfermagem da ESF). 

                  

Prova Nº. de Questões 
Valor das 

Questões 
Total de Pontos 

Língua Portuguesa 10 2 20 

Informática 10 2 20 

Legislação 10 2 20 

Conhecimentos Específicos 20 2 40 

Total 50  100 

 

 

Quadro 3 – Disciplinas das Provas Objetivas para os cargos de Médicos. 

                         

Prova Nº. de Questões Valor das 

questões 

Total de  

Pontos 

Língua Portuguesa 10 2 20 

Legislação 10 2 20 

Conhecimentos Específicos  20 3 60 

Total 40  100 

 

 

Quadro 4 - Disciplinas das Provas Objetivas para os cargos com requisito de Nível 

Superior (Arquiteto, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro de Tráfego, 

Engenheiro Químico, Geólogo, Monitor de Educação Física, Nutricionista, Odontólogo,  

Psicólogo, Técnico em Cultura - Artes Visuais, Técnico em Cultura – Dança e  Técnico em 

Cultura – Teatro, Enfermeiro da ESF, Cirurgião Dentista da ESF). 

 

Prova 
Nº. de 

Questões 

Valor das 

Questões 

Total de 

Pontos 

Língua Portuguesa 10 2 20 

Informática 10 2 20 

Legislação 10 2 20 

Conhecimentos Específicos 20 2 40 

Total 50  100 

 
 

5.4. Os pontos por disciplina correspondem ao número de acertos multiplicado pelo peso de cada questão da 

mesma. A NOTA DA PROVA ESCRITA será o somatório dos pontos obtidos em cada disciplina.  

 

5.5. A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas. 
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CAPÍTULO VI - DAS NORMAS 

 

 

6.1. A confirmação da data e as informações definitivas sobre horário e local para a realização das provas serão 

divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocação, no site oficial do Município 

www.cachoeirinha.rs.gov.br e no site www.eticaconcursos.com.br e extrato de publicação no jornal 

Diário Gaúcho. 

 

6.2. Só será permitida a participação na prova na respectiva data, horário e no local constante no Edital de 

Convocação. 

 

6.3. Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a ETICA 

CONCURSOS e a Prefeitura Municipal poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das 

provas em mais de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais através 

do site www.eticaconcursos.com.br. 

 

6.4. As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem utilização de 

livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão Fiscalizadora e de 

Acompanhamento do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das 

provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras e 

restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da prova. 

 

6.5. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas a candidata deverá levar um 

acompanhante que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança, além do fato 

de que o horário despendido com amamentação NÃO será acrescido do tempo total para realização das provas. 

 

6.6. Os candidatos deverão comparecer no mínimo 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das 

provas. Após os portões serem fechados não será permitida a entrada de candidatos retardatários.  Não haverá sob 

qualquer pretexto ou motivo segunda chamada para a realização das provas. 

 

6.7. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova depois de transcorrida 01 (uma) hora 

do início da prova. 

 

6.8. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.  

 

6.9. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado, ou fizer alguma reclamação ou sugestão 

deverá procurar a sala de coordenação no local em que estiver prestando a prova.  

 

6.10.  Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 

qualquer motivo, de candidato da sala de prova.  

 

 

6.11. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados no Painel de Publicação da Prefeitura 

Municipal, nos sites  www.cachoeirinha.rs.gov.br e  www.eticaconcursos.com.br, devendo ainda 

manter-se atualizado. 

 

 

 

CAPÍTULO VII - DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

http://www.eticaconcursos.com.br/
http://www.eticaconcursos.com.br/
http://www.cachoeirinha.rs.gov.br/
http://www.eticaconcursos.com.br/
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7.1. Constam no Anexo I deste Edital o conteúdo programático dos cargos. 

 

 

CAPÍTULO VIII – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

8.1. Constam no Anexo II deste Edital as atribuições dos cargos. 

 

 

 

CAPÍTULO IX - DO RESULTADO FINAL 

 

9.1.  A classificação preliminar e final dos candidatos dar-se-á conforme disposto no CAPÍTULO XI – DOS 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE. 

 

9.2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final e, tal classificação 

será publicada no Painel de Publicação da Prefeitura Municipal, no site oficial www.cachoeirinha.rs.gov.br 

e disponibilizado em caráter informativo no site www.eticaconcursos.com.br. 

 

 

 

CAPÍTULO X- DOS RECURSOS 

 

 

10.1. Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a ÉTICA CONCURSOS PÚBLICOS 

LTDA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto de 

recurso contra: 

a) As inscrições indeferidas;  

b Indeferimento do pedido de isenção; 

c) Questões das Provas e Gabarito Preliminar;  

d) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas. 

 

10.2. O recurso deverá ser enviado via sedex até o último dia do período de recursos para ÉTICA CONCURSOS 

PÚBLICOS LTDA – RUA SERTANOPOLIS – 548 – SALA 01 – CENTRO – SANTA FE – PR CEP: 86.770-

000 encaminhando-os com as seguintes especificações: 

 

− nome do candidato;  

− número de inscrição;  

− número do documento de identidade;  

− cargo para o qual se inscreveu;  

− a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada; 

− a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.  

 

10.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um recurso para 

cada questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos deverão conter indicação do número da questão, da 

prova e anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua desconsideração; conforme modelo no 

Anexo III deste edital. 

 

10.4. Os recurso inconsistentes serão indeferidos e os encaminhados fora dos prazos serão desconhecidos. 

 

10.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A 

Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo 

recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo. 

 

http://www.alvoradadosul.pr.gov.br/
http://www.eticaconcursos.com.br/
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10.6. As respostas aos recursos interpostos serão disponibilizadas no site www.eticaconcursos.com.br. 

 

  

CAPÍTULO XI - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

11.1.  Em caso de igualdade na pontuação final do Concurso, o desempate se dará adotando-se os critérios 

abaixo, pela ordem e na sequência apresentada, obtendo melhor classificação o candidato que tiver: 

a) Idade mais elevada dos candidatos com 60 (sessenta) anos ou acima, nos termos do parágrafo único do 

artigo 27 da Lei Federal nº 10741/2003, na data do término das inscrições;  

b) Obtido maior pontuação em Conhecimentos Específicos;  

c) Obtido maior pontuação em Legislação.  

d) Obtido maior pontuação em Língua Portuguesa;  

e) Obtido maior pontuação em Informática (quando aplicável);  

 

11.2 Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará 

através do sistema de sorteio público como abaixo descrito: 

Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição publicado no Edital de 

Homologação das Inscrições, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da 

extração da Loteria Federal, do primeiro dia de extração da mesma, subsequente ao dia da publicação da 

homologação das inscrições, segundo os critérios a seguir: 

 a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será a 

crescente;  

b) se a soma dos algarismos da loteria federal for ímpar, a ordem será a decrescente. 

 
11.3 Não havendo extração da Loteria Federal na data marcada, será considerada a data de extração 

imediatamente posterior.  

 

CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

  

 

12.1. Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico admissional segundo 

a natureza e especificidade da função, respectiva área de atuação e à apresentação, no prazo legal, dos 

documentos que lhe foram exigidos.  

 

12.2. As convocações para provimento das vagas serão feitas na Prefeitura Municipal nos termos da legislação 

municipal e, poderá ser feita por meio de publicação, não podendo ser alegada qualquer espécie de 

desconhecimento. 

 

12.3. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 

Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 

 

12.4. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados 

posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, 

sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 

 

12.5. A ETICA CONCURSOS bem como a Prefeitura Municipal não se responsabilizam por quaisquer cursos, 

textos, apostilas e outras publicações referentes ao Concurso Público. 

 

12.6. Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de 3 (três) anos de transição, serão aceitas 

como corretas as duas normas ortográficas. 

 

12.7. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto à Prefeitura Municipal, 

após o resultado final. 

 

http://www.eticaconcursos.com.br/
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12.8. O prazo de validade do Concurso Público será de 2 (dois) anos, a partir da data da publicação da 

homologação da classificação final, prorrogável uma vez, por igual período, a critério da Administração 

Municipal.  

 

12.9. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação,  

os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Administração. 

12.9.1 Caso o candidato não deseje assumir de imediato, poderá, mediante requerimento próprio, solicitar para 

passar para o final da lista dos aprovados e, para concorrer, observada sempre a ordem de classificação e a 

validade do Concurso, a novo chamamento uma só vez. 

 

12.10. Para efeito de admissão fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por 

médicos especialmente designados pela Administração Municipal e apresentação de documentos legais que lhe 

forem exigidos. 

 

12.11. Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, 

de04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de 

acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 

 

12.12. Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da ETICA 

CONCURSOS PÚBLICOS e/ou membros da Banca Examinadora relação de parentesco disciplinada nos artigos 

1591 a 1595 do Novo Código Civil. 

  

12.13. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 

presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura Municipal e ETICA 

CONCURSOS PÚBLICOS Ltda, através da Comissão Fiscalizadora e de Acompanhamento do Concurso 

Público.  

 

12.14. A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por função, individualmente, ou pelo conjunto 

de funções constantes do presente Edital, a critério da Administração. 

 

12.15. A inexatidão das informações ou a constatação,  mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou 

nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 

 

12.16. Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital. 

 

12.17. A Prefeitura Municipal de Cachoeirinha – RS reserva-se o direito de proceder às contratações em número 

que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e dos cargos 

que vagarem, conforme descrito nos quadro do subitem 1.1 durante o período de validade do Concurso Público. 

 

12.18. Caberá ao Prefeito Municipal a homologação dos resultados deste Concurso Público.  

 

12.19. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 

providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 

publicado no site oficial do município www.cachoeirinha.rs.gov.br e no site 

www.eticaconcursos.com.br. 

 

12.20. A Prefeitura Municipal de Cachoeirinha - RS e a empresa ETICA CONCURSOS PUBLICOS LTDA, se 

eximem das despesas com viagens e estadas dos candidatos para comparecimento em quaisquer das fases deste 

Concurso Público.    

                                                                                                            

12.21. As informações sobre o presente Concurso Público, até a publicação da classificação final, serão prestadas 

pela empresa ETICA CONCURSOS PÚBLICOS por meio do Telefone - fone  044- 3247-2342, de segunda à 

http://www.eticaconcursos.com.br/
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sexta-feira das 08h00min as 17h00min horas, sendo que após a competente homologação serão de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de  Cachoeirinha  - RS. 

 

12.22. Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será afixado no Painel de Publicações  

da Prefeitura Municipal e nos sites oficiais do município www.cachoeirinha.rs.gov.br e da empresa 

executora www.eticaconcursos.com.br e publicado extrato no jornal  Diário Gaúcho e Diário de 

Cachoeirinha. 

 

 

 Cachoeirinha, 19 de Março de 2012. 

 

 

 

 

Luiz Vicente da Cunha Pires 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

http://www.alvoradadosul.pr.gov.br/
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ANEXO I – CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; 

coesão e coerência; tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da 

oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase; 

semântica e estilística. Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia-

acentuação e ortografia; Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da 

oração, período composto, conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal 

e nominal, crase e pontuação; Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto. 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO:  Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; 

figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de palavras; 

sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da 

crase; semântica e estilística. Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, 

prosódia-acentuação e ortografia; Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: 

termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, 

regência verbal e nominal, crase e pontuação; Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de 

texto. 

 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL: Leitura e compreensão de textos. A significação das palavras no 

texto. Emprego das classes de palavras. Pontuação. Acentuação gráfica. Gramática. Ortografia. Fonética e 

fonologia. Termos essenciais da oração. 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

Lei Orgânica do Município de Cachoeirinha, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de 

Cachoeirinha– Lei Complementar n° 03/2006 e Lei n° 2424/2005 – Regulamento do Estágio Probatório. 

 

INFORMÁTICA 

 

Noções de informática: Editor de textos Microsoft Word 2007 - criar, editar, formatar e imprimir documentos; 

criar e manipular tabelas; inserir e formatar gráficos e figuras; interação entre aplicativos. Planilha eletrônica 

Microsoft Excel - 2007- criar, editar, formatar e imprimir planilhas; utilizar fórmulas e funções; gerar gráficos; 

importar e exportar dados; classificar e organizar dados; interação entre aplicativos. Conceito de Internet e 

Intranet, Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso. Instalação e customização dos sistemas 

operacionais: Windows XP: Fundamentos; Instalação; Configuração. Instalação e customização do sistema 

operacional Linux (Distribuição Debian). 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ARQUITETO 

 Planejamento urbano: conhecimentos teóricos e práticos ;materiais e técnicas de construção e sistemas 

estruturais e instalações prediais,Serviços públicos em geral: Obras públicas: projeto e 

execução;conhecimentos teóricos e práticos;metodologia do projeto arquitetônico e 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.Legislação 

Ambiental.Direito Urbanístico. 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Noções básicas de informática: Editor de textos Microsoft Word – 2007 - criar, editar, formatar e imprimir 

documentos; criar e manipular tabelas; inserir e formatar gráficos e figuras; interação entre aplicativos. 

Planilha eletrônica Microsoft Excel – 2007 - criar, editar, formatar e imprimir planilhas; utilizar fórmulas e 

funções; gerar gráficos; importar e exportar dados; classificar e organizar dados; interação entre aplicativos. 

Conceito de Internet e Intranet, Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso. Instalação e 

customização dos sistemas operacionais: Windows XP: Fundamentos; Instalação; Configuração. Instalação e 

customização do sistema operacional Linux (Distribuição Debian) e Noções de Redação Oficial. 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 

Noções básicas da função; Procedimentos; Instrumental dentário; Esterilização; Formas de esterilização; 

Higiene - asseio; Funções do Auxiliar de Consultório Dentário; Instrumentais Odontológicos: características 

e finalidades de uso; Materiais Dentários: características, formas de apresentação, finalidades, técnicas de 

manipulação e métodos de uso; Equipamentos Odontológicos: características e finalidades. 

CONTADOR 

Os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor 

público, NBCASP; Manual de contabilidade aplicada ao setor publico - MCASP; Contabilidade pública: 

conceito, campo de atuação e regimes contábeis; Orçamento público: conceito, elaboração, ciclo 

orçamentário, exercício financeiro, princípios orçamentários; Sistemas contábeis: orçamentário, financeiro, 

patrimonial e de compensação;Créditos adicionais: conceito, classificação, indicação e especificação de 

recursos;Sistemas de contas: conceito, nomenclatura e função das contas; Demonstrativos da gestão: balanço 

orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais; Normas 

de escrituração. RECEITA PÚBLICA - Receita Orçamentária, Receita Extra Orçamentária, Arrecadação, 

Recolhimento, Receita da Dívida Ativa, Operações de Crédito, Vinculações Constitucionais da Receita 

Pública; DESPESA PÚBLICA - Despesa Orçamentária, Despesa Extra Orçamentária, Empenho, 

Liquidação, Pagamento, Restos a Pagar, Despesas pelo Regime de Adiantamento; Fundos Especiais; 

PATRIMÔNIO PÚBLICO - Substância Patrimonial, Contra Substância Patrimonial, Ativo Financeiro, 
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Passivo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Permanente e Situação Líquida. 

LICITAÇÕES.  BIBLIOGRAFIA: Lei 4320/64, Lei Complementar 101, de 04/05/2000, Lei Federal 

8.666/93, In 12/2010 do TCE-RS. 

EDUCADOR SOCIAL 

Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Conhecimento da PNAS - Política 

Nacional de Assistência Social e da Política Nacional de Juventude. Noções fundamentais de direitos 

humanos. Lei Municipal nº 2899/2006 que dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da 

Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar  e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

ENFERMEIRO 

 

 

Ética, deontologia, bioética e legislação em enfermagem; noções de saúde coletiva e epidemiologia; nutrição 

e dietética em saúde; semiologia e semiotécnica em enfermagem; sistematização da assistência em 

enfermagem; processo de cuidar em enfermagem clinica em todo o ciclo vital (recém nascidos, criança, 

adolescente, adulto, mulher e idoso); Código de Ética do profissional de enfermagem, processo de cuidar em 

enfermagem cirúrgica em todo o ciclo vital (recém nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); 

processo do cuidar em enfermagem em doenças transmissíveis; processo do cuidar em enfermagem em 

emergências e urgências; processo do cuidar em enfermagem em saúde mental e psiquiatria; administração e 

gerenciamento em saúde; saúde da família e atendimento domiciliar; biossegurança nas ações de 

enfermagem; enfermagem em centro de material e esterilização; programa nacional de imunização. Ética 

profissional. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, 

controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local 

de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e 

Pacto pela Saúde.  

 

 

 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

 

Administração rural, irrigação e drenagem; Agricultura; Agricultura orgânica; Compostos orgânicos; 

Economia rural; Entomologia econômica; Fertilidade do Solo; Fisiologia vegetal; Fitopatologia; 

Fruticultura; Geologia geral; Irrigação e drenagem; Mecânica, máquinas e motores agrícolas; Meteorologia e 

Climatologia; Microbiologia agrícola; Olericultura Regional, Estufas e hidroponia; Paisagismo e arborização 

urbana; Plano Diretor; Máquinas e Implementos Agrícolas; Silvicultura. 

 

ENGENHEIRO DE TRÁFEGO 

 

Noções de Planejamento de Trânsito Urbano. Noções de Engenharia de Tráfego: Conceito e Aplicações 

(Volumes, Velocidade, Capacidade). Sinalização Viária Urbana: Análise técnica de projetos, materiais e 

serviços de sinalização vertical, horizontal, defensas, canalização, semafórica (eletrônica e 
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telecomunicações) e obras civis; elaboração de relatórios técnicos; acompanhamento e planejamento de 

implantação de projetos de sinalização viária urbana; Pesquisa de Tráfego: Execução; Tabulação; 

Interpretação; Noções básicas de controle de qualidade de materiais, produtos e serviços; Segurança Viária e 

do Trabalho. Código de Trânsito Brasileiro - Sinalização Horizontal e Vertical. Projeto Geométrico. 

Topografia. Legislação do uso do solo. Pavimentação de Vias Públicas. Eletricidade. Eletrônica. 

Telecomunicações. Legislação de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro, Lei n° 9.503, de 23/09/97 e 

atualizado com a Lei n° 9.602, de 21/01/98; Resolução n° 160 de 22/04/04 do Contran. Conhecimentos de: 

Direção Defensiva, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva 

(EPCs) e Informática (planilhas eletrônicas, editores de texto e CAD).Semaforização de Cruzamentos: 

Requisitos mínimos, Ciclo ótimo, Temporização, Sincronismos. Legislação Municipal 

 

ENGENHEIRO QUÍMICO 

 

Transformações Químicas: Reconhecimento, Interpretação, Representação e Aspectos Quantitativos; 

Elementos Químicos; Tabela Periódica; Propriedades; Ligações Químicas; Ciclos: da Água, do Carbono, do 

Enxofre e do Nitrogênio; Soluções e Colóides; Química Inorgânica; Cinética Química; Equilíbrios 

Químicos; Química Orgânica: Funções, Isometria, Reações, Polímeros; Legislação pertinente à qualidade 

dos mananciais, água tratada e águas residuárias. 

 

FISCAL MUNICIPAL 

 

Lei Municipal nº 1172/1991 e alterações (Código de Obras e Posturas do Município de 

Cachoeirinha)Funções do Fiscal de Obras. Finalidades. Procedimentos. Noções de Arquitetura e Meio 

Ambiente – Planejamento. Condicionantes. Licença e Aprovação de projetos. Conclusão de projetos 

aprovados – Recebimento das obras. Habite-se. Legislação Municipal.  Lei de Zoneamento e suas alterações. 

Leis complementares. Condições Gerais das Edificações – Áreas. Classificação dos compartimentos. 

Circulação em um mesmo nível. Elementos básicos de projeto – Plantas. Cortes. Fachadas. Desenho de 

arquitetura – Símbolos e Convenções. Formatos. Desenho topográfico. Projeto de Reforma e Modificação. 

Elementos de construção – Fundações. Paredes. Coberturas. Revestimentos. Estruturas. Noções Básicas dos 

Materiais de Construção – Argamassas. Materiais cerâmicos. Materiais betuminosos. Concreto simples. 

Madeira. Aço. Execução de obras - Armação. Concretagem. Ferramentas. Metragem. Cálculos simples de 

áreas e volumes. Instalações Elétricas Prediais. Instalações Hidráulicas Prediais – Instalações de água 

potável. Instalações de esgotos sanitários. Instalações de águas pluviais. Serviços públicos – Redes de 

abastecimento de água. Redes de esgoto. Redes de águas pluviais. Legislação Ambiental. Direito 

Urbanístico. Lei n.º 2896/2006, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano. Código Tributário 

Municipal Lei n° 2140/2002. Código de Transito Brasileiro. 

 

 

GEOLOGO 

 

1 Tectônica e geologia estrutural. 1.1 Tectônica de placas. 1.2 Origem e evolução de bacias sedimentares. 

1.3 Tectônica e sedimentação. 1.4 Orogênese e epirogênese. 1.5 Estilos estruturais: distensional, 

compressional, transcorrente. 2 Geologia do Brasil. 2.1 Principais eventos tectônicos no Brasil. 2.2 

Compartimentação tectônica do Brasil. 2.3 Cratons e bacias sedimentares brasileiras. 3 Minerais: 

Mineralogia física e química. 3.1 Rochas: Ígneas, metamórficas e sedimentares. 3.2 Meteorização das 
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rochas: climatização química, química estrutural. 3.3 Minerais argilosos e solos. 3.4 Composição, 

porosidade e diagênese de rochas sedimentares. 4. Geologia estrutural: estruturas tectônicas, atectônicas, 

diáclases, falhas e dobras. 5 Estratigrafia e paleontologia. 6 Fundamentos de Geofísica. 6.1 Reflexão e 

refração sísmica. 6.2 Gravitação. Campo gravitacional, potencial gravitacional. 6.3 Magnetismo. Campo 

magnético, Lei de Lenz. 6.4 Eletricidade e eletromagnetismo. 6.5 Prospecção geofísica terrestre e 

aeroportada. 6.6 Métodos gravimétricos, magnetométricos, elétricos, eletromagnéticos, sísmicos e 

radiométricos. 7 Aerofotogeologia. 7.1 Teoria da análise e da interpretação de imagens. 7.2 Elementos de 

fotointerpretação. 7.3 Modelos de fotointerpretação e fotoanálise. 7.4 Aplicações da fotointerpretação. 7.5 

Mapeamento fotogeológico. 8 Geoprocessamento. 8.1 Estrutura geral de banco de dados em SIG (Sistema de 

Informações Georreferenciadas), 8.2 Representações computacionais de mapas e de modelos numéricos de 

terreno. 8.3 Aplicações de geoprocessamento em geologia. 9 Geotecnia. 9.1 Solos sob o aspecto geotécnico. 

9.2 Índices físicos e propriedades mecânicas dos solos. 9.3 Distribuição de pressões nos solos. 9.4 

Compressibilidade, adensamento e compactação. 9.5 Elementos estruturais e propriedades mecânicas dos 

maciços rochosos, resistência ao cisalhamento. 9.6 Tipos de escorregamentos: planar, em cunha e 

tombamento de blocos. 9.7 Condições para a ocorrência de escorregamentos. 9.8 Remobilidade de blocos. 

10 Geologia de Engenharia. 10.1 Geologia em obras de engenharia. 10.2 Ensaios geotécnicos. 10.3 Geologia 

de barragens, túneis, estradas, aeroportos, fundações, obras de drenagem e irrigação, lavra a céu aberto. 10.4 

Geologia de Engenharia aplicada ao meio ambiente. 11 Geologia Ambiental. 11.1 O ambiente, conceitos 

básicos e características geológicas. 11.2 Fenômenos geológicos que afetam as atividades humanas. 

Interação entre as atividades e o ambiente. 11.3 Planejamento e riscos de ocupação e avaliação dos impactos 

ambientais. 11.4 Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 11.5 Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 12 

Hidrogeologia. 12.1 Ocorrência das águas subterrâneas. 12.2 Definição e conceitos básicos dos sistemas 

aquíferos. 12.3 Princípios fundamentais do movimento das águas subterrâneas.12.4 Determinação das 

condições de exploração de poços. 12.5 Obras de captação de água subterrânea. 13 Código brasileiro de 

mineração. 14. Geomorfologia. 14.1 Análise de bacias hidrográficas. 14.2 Compartimentação 

geomorfológica do Brasil. 14.3 Perfis topográficos. 14.4 Tipos de relevo. 15 Física. 15.1 As Leis de Newton. 

Conceitos de força, massa e peso. 15.2 Trabalho e energia - energia potencial, energia cinética e potência. 

15.3 Oscilações - movimento harmônico simples. 16 Matemática. 16.1 Vetores. Componentes, operações 

(produto escalar, produto interno). 16.2 Determinantes. Valor de um determinante. Regra de Kramer. 

Solução de sistemas lineares. 16.3 Logaritmos. Operações. Propriedades dos logaritmos. Funções 

logarítmicas e exponenciais. 16.4 Números complexos. 16.5 Progressão aritmética e geométrica. 17 

Estatística. Medidas de tendência central, medidas de dispersão. 18 Geometria analítica. Equações da reta, 

parábola, elipse, hipérbole e círculo. 

 

HIGIENISTA 

 

Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da cavidade bucal e 

demais componentes do aparelho estomatognático. Conhecimento da fisiologia da mastigação e deglutição. 

Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da representação gráfica e numérica. 

Características gerais e idade de irrupção dentária. Morfologia da dentição. Noções gerais de microbiologia. 

Meios de proteção de infecção na prática odontológica. Formação e colonização da placa bacteriana. Higiene 

bucal: importância, definição e técnicas. Doença periodontal: etiologia, classificação, características clínicas, 

epidemiologia, terapêutica básica e manutenção. Cárie dental: etiologia, classificação, características 

clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção, métodos de prevenção e identificação de grupos de 

risco. Uso de fluoretos como medicamento em suas variadas formas e toxicologia. Técnicas radiográficas 
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intrabucais clássicas e suas variações. Conceitos de promoção de saúde. Elaboração e aplicação de 

programas educativos em saúde bucal. Conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento 

odontológico. Ética profissional. 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 

Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; 

Cefaléias; Febre de origem indeterminada;Diarréias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; 

Hipotireoidismo; Insuficiênciacardíaca; Alcoolismo; Doenças sexualmente transmissíveis, Cardiopatia 

isquêmica;Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Dor toráxica; Dor lombar; 

Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; AIDS;Infecção 

Urinária; Enfermidades bucais; Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; 

Micoses superficiais; Obesidade; Dislipidemias. Ética profissional. Código de Ética Médica; Deontologia. 

Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho 

Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. 

Constituição Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de 

Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de 

avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à 

saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade. Promoção 

da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o 

enfrentamento dos problemas. 

 

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 

 

Endocrinologia Básica. Neuroendocrinologia. Tireóide. Paratireóide. Supra- Renal. 

Gônadas.Pâncreas.Endócrino.Obesidade.Dislipidemia. Ética profissional. Código de Ética Médica; 

Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do 

Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal 

Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 

Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de 

vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 

tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 

Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de 

qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 

trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

 

MÉDICO GERIATRA 

 

Doença de Alzheimer e Cuidadores de Idosos, Envelhecimento Ativo, Prevenção de doenças nos idosos, 

Neoplasias, Fragilidade, Screening para câncer, Fisiologia do Envelhecimento, Estratégias Clinicas na 

Prescrição para o Idoso, Depressão, ansiedade e outras alterações do Humor, Depressão, ansiedade e outras 
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alterações do Humor, Delírio, Alterações Cognitivas, Indicadores de Fragilidade no Idoso,Envelhecimento e 

Saúde, Dor Crônica e Dor Aguda. Ética profissional. Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos 

básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal de 

Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição 

Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 

Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de 

avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à 

saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade. Promoção 

da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o 

enfrentamento dos problemas. 

 

 

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 

 

Anatomia e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exame ginecológico. Exames complementares em 

Ginecologia. Malformações genitais. Corrimento genital: etiopatogenia, diagnóstico e tratamento. Doenças 

sexualmente transmissíveis. Doença inflamatória pélvica aguda e tuberculose genital. Dismenorréia  

primária e secundária. Hemorragia uterina disfuncional. Prolapsos genitais. Incontinência urinária de 

esforço. Métodos contraceptivos e suas complicações. Climatério descompensado. Patologias benignas do 

colo uterino. Miomatose uterina. Endometriose: diagnóstico e tratamento. Câncer do colo uterino e do 

endométrio. Tumores malignos e benignos dos ovários. Lesões benignas e malignas das mamas. Abdome 

agudo em Ginecologia. Ética profissional. Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos 

julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes 

contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 

1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, 

controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local 

de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, 

instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização 

do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; 

Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

MÉDICO INFECTOLOGISTA 

 

O Paciente Febril, O Hospedeiro Comprometido, Prevenção e Controle de Infecções Hospitalares, 

Recomendações para os Viajantes, Terapia Antibacteriana, Pneumonia Pneumocócica, Infecção por 

Micoplasmas, Pneumonia Causada por Bacilos Aeróbicos Gram-Negativos, Pneumonia por 

Broncoaspiração, Legionelose, Infecções Estreptocócicas, Febre Reumática, Endocardite Infecciosa, 

Infecções Estafilocócicas, Meningite Bacteriana, Infecções Meningocócicas, Infecções Causadas por 

Espécies Haemophilus, Osteomielite, Coqueluche (Pertússis), Difteria, Mionecrose por Clostridium e Outras 

Doenças por Clostridia, Colite Pseudomembranosa, Botulismo, Tétano, Doenças por Bactérias Anaeróbicas 

Não- Esporuladas, Introdução às Infecções Entéricas, Febre Tifóide, Salmoneloses (Exceto Febre Tifóide), 

Shigelose, Enterite por Campylobacter, Cólera, Infecções Entéricas por Escherichia coli, A Diarréia do 
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Viajante, Infecções por Yersinia, Tularemia, Antraz (Carbúnculo) , Doenças Causadas por Pseudomonas, 

Listeriose, Erisipelóide, Actinomicose, Nocardiose, Brucelose, Doenças Causadas por Espécies Bartonella, 

Tuberculose, Outras Micobacterioses, Lepra (Doença de Hansen), Infecções do Trato Urinário, Introdução 

às Doenças Sexualmente Transmissíveis e Síndromes Comuns, Infecções Gonocócicas, Granuloma Inguinal 

(Donovanose), Cancróide , Sífilis, Trepanomatoses Não-sifilíticas, Febre Recorrente, Doença de Lyme, 

Leptospirose, Doenças Causadas por Clamídias, Riquetsioses, Zoonoses, Introdução às Doenças Virais, 

Terapia Antiviral (Não-AIDS), O Resfriado Comum, Faringites Virais, Laringite, Crupe e Bronquite, Vírus 

Sincicial Respiratório, Doença Causada pelos Vírus Parainfluenza, Influenza, Doenças por Adenovírus, 

Sarampo, Rubéola (Sarampo Alemão), Varicela (Catapora),Caxumba, Infecções pelo Vírus da Herpes 

Simples,Infecções Associadas com o Citomegalovírus Humano, Mononucleose Infecciosa: Infecção pelo 

Vírus Epstein-Barr, AIDS e seu tratamento, Retroviroses Diferentes do HIV, Enterovírus, Gastroenterite 

Viral, Introdução aos Vírus das Febres Hemorrágicas, Vírus que Causam Síndromes de Febre e Erupção 

Cutânea Transmitido por Artrópodes, Vírus que Afetam o Sistema Nervoso Central Transmitidos por 

Artrópodes, Hepatites virais, Introdução às Micoses, Histoplasmose, Coccidioidomicose, Blastomicose, 

Paracoccidioidomicose, Criptococose , Esporotricose , Candidíase, Aspergilose, Pneumocistose, 

Mucormicose, Micetoma, Infecções Fúngicas Pigmentadas, Introdução às Doenças Parasitárias e 

Helmintíases, Malária , Tripanossomíase Africana (Doença do Sono) ,Tripanossomíase Americana (Doença 

de Chagas), Leishmaniose, Toxoplasmose, Criptosporidiose, Giardíase, Amebíase, Outras Protozooses, 

Infecções por Cestódeos, Esquistossomíase (Bilharzíase), Infecções por Trematódeos Hepáticos, Intestinais e 

Pulmonares, Infecções por Nematódeos, Filaríase, Artrópodes e Sanguessugas, Acidentes Ofídicos, 

Acidentes com Organismos Marinhos, Peçonhentos e Venenosos.Ética profissional. Código de Ética 

Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; 

resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código 

Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: 

Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de 

notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 

controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios 

de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 

trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

 

MÉDICO NEFROLOGISTA 

 

Abordagem ao Paciente com Doença Renal, Estrutura e Função dos Rins, Volemia e Eletrólitos, Distúrbios 

do Equilíbrio Ácido-Básico, Deficiência de Fósforo e Hipofosfatemia, Distúrbios do Metabolismo do 

Magnésio, Insuficiência Renal Aguda, Insuficiência Renal Crônica, Tratamento da Insuficiência Renal 

Crônica Terminal, Doenças Glomerulares, Doenças Tubulointestinais e Nefropatias Tóxicas, Uropatia 

Obstrutiva, Distúrbios Tubulares Renais Específicos, Diabetes e Rim, Distúrbios Vasculares do Rim, 

Neuropatias Crônicas Hereditárias: Doenças da Membrana Basal Glomerular, Cálculos Renais 

(Nefrolitíase), Doenças Císticas do Rim, Anomalias do Trato Urinário, Hiperplasia Prostática Benigna e 

Prostatite. Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos 

Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 

267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de 
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saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; 

Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, 

medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios 

de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 

trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

 

MÉDICO NEFROLOGISTA PEDIATRICO 

 

Abordagem ao Paciente com Doença Renal, Estrutura e Função dos Rins, Volemia e Eletrólitos, Distúrbios 

do Equilíbrio Ácido-Básico, Deficiência de Fósforo e Hipofosfatemia, Distúrbios do Metabolismo do 

Magnésio, Insuficiência Renal Aguda, Insuficiência Renal Crônica, Tratamento da Insuficiência Renal 

Crônica Terminal, Doenças Glomerulares, Doenças Tubulointestinais e Nefropatias Tóxicas, Uropatia 

Obstrutiva, Distúrbios Tubulares Renais Específicos, Diabetes e Rim, Distúrbios Vasculares do Rim, 

Neuropatias Crônicas Hereditárias: Doenças da Membrana Basal Glomerular, Cálculos Renais 

(Nefrolitíase), Doenças Císticas do Rim, Anomalias do Trato Urinário, Hiperplasia Prostática Benigna e 

Prostatite. Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos 

Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 

267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de 

saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; 

Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, 

medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios 

de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 

trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

MÉDICO PEDIATRA 

 

Epidemiologia em saúde da criança. Diagnóstico de saúde da população infantil de uma comunidade. 

Organização do sistema de saúde/modelo de assistência à saúde-população. Assistência farmacêutica á 

criança. Planejamento e execução de programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA, Diarréia/TRO, 

Imunização, Aleitamento materno). Relação médico-família-criança. Problemas comuns do ambulatório de 

cuidados primários em pediatria: alimentação da criança. Crescimento e desenvolvimento neuro-psico-

motor. Dificuldades escolares, distúrbios da nutrição e metabolismo. Saúde bucal. Aspectos da gestação, 

parto e cuidados com o recém-nascido. Patologias do aparelho digestivo. Doenças infecto-contagiosas e 

parasitárias em pediatria. Doenças respiratórias agudas e crônicas. Patologias do trato urinário. Anemias. 

Patologias cardíacas. Afecções cirúrgicas comuns da infância. Problemas dermatológicos na infância. 

Problemas ortopédicos mais comuns na infância.  Medicina do adolescente. Urgências em pediatria. Código 

de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos 

Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 

do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no 

Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de 
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notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 

controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios 

de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 

trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

 

MÉDICO PLANTONISTA CLINICO 

 

Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; 

Cefaléias; Febre de origem indeterminada; Diarréias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; 

Hipotireoidismo; Insuficiência cardíaca; Alcoolismo; Doenças sexualmente transmissíveis, Cardiopatia 

isquêmica; Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Dor toráxica; Dor lombar; Ansiedade; 

Asma brônquica; Pneumonias; Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; AIDS; Infecção Urinária; 

Enfermidades bucais; Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; Micoses 

superficiais; Obesidade; Dislipidemias. Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos 

julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes 

contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 

1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, 

controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local 

de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, 

instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização 

do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; 

Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

 

MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA 

 

Epidemiologia em saúde da criança. Assistência farmacêutica á criança. Relação médico-família-criança. 

Problemas comuns do ambulatório de cuidados primários em pediatria: alimentação da criança. Crescimento 

e desenvolvimento neuro-psico-motor. Dificuldades escolares, distúrbios da nutrição e metabolismo. Saúde 

bucal. Aspectos da gestação, parto e cuidados com o recém-nascido. Patologias do aparelho digestivo. 

Doenças infecto-contagiosas e parasitárias em pediatria. Doenças respiratórias agudas e crônicas. Patologias 

do trato urinário. Anemias. Patologias cardíacas. Afecções cirúrgicas comuns da infância. Problemas 

dermatológicos na infância. Problemas ortopédicos mais comuns na infância. Medicina do adolescente. 

Urgências em pediatria. Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos 

disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde 

pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 1988. 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle 

social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local 

de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, 

instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização 
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do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; 

Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

MÉDICO PNEUMOLOGISTA ADULTO 

 

Noções de Anatomia do Pulmão. Mecanismo de defesa do aparelho respiratório. Diagnóstico clínico. 

Diagnóstico radiológico. Tomografia computadorizada do tórax. Ressonância magnética e ultra-sonografia. 

Métodos diagnósticos não invasivos. Função pulmonar. Métodos invasivos de diagnóstico. Diagnóstico 

broncoscópio, tabagismo e doenças pulmonares. Infecções das vias respiratórias superiores, pneumonias, 

bronquiectasias. Abcesso de pulmão. Pneumonias da infância, pneumonias no período neonatal. 

Antimicrobianos nas infecções pulmonares. Pneumopatias nos imunocomprometidos Tuberculose, 

manifestações pulmonares na AIDS. Pneumopatias nas helmintíases e protozooses. Micoses pulmonares, 

broncopneumonias Eosinofílicas. Asma brônquica. Manifestações torácicas do refluxo gastroesofágico. 

Fibrose cística. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Distúrbios respiratórios do sono. Reabilitação 

pulmonar. Fisioterapia respiratória. Metástases torácicas. Síndromes paraneoplásicas. O pulmão nas 

hemopatias malignas. Nódulo pulmonar solitário. O pulmão do paciente cirúrgico. Carcinoma brônquico. 

Tratamento cirúrgico do carcinoma brônquico. Outras neoplasias do pulmão. Cirurgia redutora do volume 

pulmonar. Transplante pulmonar. Mesotelioma pleural. Infiltrações pulmonares difusas. Colagenoses. 

Vasculites. Sarcoidose Doenças respiratórias ocupacionais. Proteinose alveolar. Fibrose pulmonar. 

Idiopática. Síndrome de angústia respiratória do adulto (SARA). Insuficiência respiratória. Ventilação 

mecânica. Alterações circulatórias do pulmão. Tromboembolismo pulmonar. Cor pulmonale crônico. 

Hipertensão pulmonar. Derrames pleurais. Pneumotórax Empiema pleural. Mediastino. Diafragma. 

Pneumopatias latrogênicas. Traumatismos torácicos. Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos 

básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal de 

Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição 

Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 

Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de 

avaliação em saúde: conceitos, tipos,instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à 

saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador equidade. Promoção 

da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o 

enfrentamento dos problemas. 

 

MÉDICO PNEUMOLOGISTA INFANTIL 

 

Asma na infância; Corticóide inalatório e sistêmico; Derrame pleural; Dispositivos inalatórios; Espirometria; 

Exame clínico em pneumologia pediátrica; Fibrose cística; Gripe na infância; Infecção de vias aéreas na 

infância, Lactente sibilante; Pneumonias na infância; Exames radiológicos em pediatria; Rinossinuistes na 

infância; Tosse; Tuberculose na infância; Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos 

julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes 

contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 

1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, 

controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local 
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de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, 

instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde:acessibilidade, humanização 

do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; 

Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

MÉDICO PROCTOLOGISTA 

 

Anatomia e fisiologia do cólon, reto e ânus. Pré e pós-operatório das operações do cólon, reto e ânus. 

Estomas intestinais. Doenças funcionais do cólon, reto e ânus. Doenças do ânus. 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. Doença de Chron. Doenças Sexualmente 

transmissíveis em coloproctologia. Manifestações coloproctológicas da AIDS. Doenças Vasculares 

colorretais. Trauma e corpos estranhos colorretais. Hemorragia do cólon e do reto. Lesão actínica do cólon e 

do reto. Afecções do aparelho urinário e genital feminino com interesse em coloproctologia. Afecções do 

cólon, reto e ânus e recém-natos e crianças. Operações colorretais videolaparoscópica. Código de Ética 

Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; 

resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código 

Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: 

Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de 

notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 

controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios 

de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 

trabalhador equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL 

 

Processo do Desenvolvimento Infantil (aspectos cognitivos e afetivos). Desenvolvimento da família. Exame 

psiquiátrico e exames complementares em Psiquiatria da Infância e Adolescência. Classificação diagnóstica 

em Psiquiatria da Infância e da Adolescência. Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos na Infância e 

Adolescência. Transtornos Mentais orgânicos na Infância e Adolescência. Drogadição na Infância e 

Adolescência. Esquizofrenia na Infância e Adolescência. Transtornos do Humor (depressão e mania) na 

Infância e Adolescência. Transtornos de Ansiedade e Reações ao Estresse na Infância e Adolescência. 

Transtornos Alimentares na Infância e Adolescência. Transtornos do Sono na Infância e Adolescência. 

Transtornos do Controle dos Esfíncteres na Infância e Adolescência. Transtornos de Tique e do Hábito na 

Infância e Adolescência. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade na Infância e Adolescência. 

Retardo Mental. Manifestações psiquiátricas da epilepsia na Infância e Adolescência. Transtornos invasivos 

do desenvolvimento. Transtornos específicos do desenvolvimento. Transtornos emocionais do 

comportamento. Transtornos psicológicos ligados a doenças sistêmicas - Psiquiatria de ligação na Infância e 

Adolescência. Abuso físico e sexual na Infância e Adolescência. Questões Forenses em Psiquiatria Infantil. 

Ética em Psiquiatria na Infância e Adolescência. Psicofarmacoterapia na Infância e Adolescência. 

Psicoterapia na Infância e Adolescência. Abordagem Familiar na Infância e Adolescência. Prevenção em 

Psiquiatria da Infância e Adolescência. Modelos de reabilitação em Psiquiatria da Infância e Adolescência. 

Modelos de Atendimento em Psiquiatria da Infância e Adolescência em Saúde Pública. Código de Ética 
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Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; 

resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código 

Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: 

Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de 

notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 

controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios 

de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 

trabalhador equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

MÉDICO UROLOGISTA 

 

Anatomia cirúrgica urológica; Semiologia urológica; Imagenologia do trato urinário; Traumatismo 

urogenital; Tumores renais; Tumores de próstata; Tumores de bexiga; Tumores da suprarrenal; Tumores do 

Uroepitélio alto; Tumores do testículo e do pênis; Litíase urinária; Tuberculose urogenital; Transplante 

renal; Uropediatria; Infertilidade masculina; Disfunções sexuais masculina; Urologia feminina; 

Uroneurologia; Eudorologia; Cirurgia vídeolaparoscópica; Doenças sexualmente transmissiveis; Hipertensão 

renovascular; Cirurgia da reconstrução urogenital; Embriologia do trato geniturinário. Código de Ética 

Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; 

resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código 

Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: 

Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de 

notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 

controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios 

de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 

trabalhador equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

MÉDICO DERMATOLOGISTA 

 

Pele Normal Patologia Cutânia; Semiologia e Métodos complementares ; Alterações morfológicas cutâneas 

epidemo-dermicas.Afecções dos anexos cutâneos ;Alterações do colágeno, hipoderme, cartilagens e vasos; 

Infestações Dermatoses por noxas químicas, físicas e mecânicas ; Inflamações e granulogramas não 

infecciosos; Dermatoses metabólicas ; Afecções psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas ; Dermatoses 

por imunodeficiência ; Afecções Congênitas e hereditárias ; Neoplasias benignas e malignas de pele ; 

Dermatoses em estados fisiológicos ; Dermatologia em Saúde pública e Terapêutica. Código de Ética 

Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; 

resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código 

Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: 

Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de 

notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 

controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios 
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de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 

trabalhador equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

 

MÉDICO DO TRABALHO 

 

MEDICINA DO TRABALHO: 1. Processo saúde-doença e trabalho; 2. Trabalho e Saúde Mental; 3. 

Toxicologia Ocupacional; 4. Vigilância em ambientes de trabalho; 5. Doenças Relacionadas ao trabalho 

prevalentes em nosso meio (Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, Dermatoses ocupacionais, 

Pneumopatias ocupacionais, Perda de Audição Induzida pelo Ruído, Pneumopatias ocupacionais, Efeitos da 

exposição a radiações, Exposição ocupacional a material biológico-perfuro-cortantes e aéreos, Intoxicação 

por Agrotóxicos, Doenças mentais relacionadas ao trabalho); 6. Normas Regulamentadoras de Segurança e 

Medicina do Trabalho; 7. CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho; 8. Plano de Benefícios da 

Previdência Social; 9. Perfil Profissiográfico Previdenciário; 10. Organização da Atenção a Saúde do 

Trabalhador no Sistema Único de Saúde; 11. Ética Médica; 12. Legislação Previdenciária; 13. Gestão de 

Serviços de Medicina do Trabalho. Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos 

julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes 

contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 

1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, 

controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local 

de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, 

instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização 

do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; 

Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 

 

Doenças esofágicas; Tumores esofágicos; Gastrites; Úlcera péptica gástrica; Tumores gástricos; Pancretite 

aguda; Doenças hepáticas crônicas; Retocolite Ulcerativa; Doença de Crohn. Código de Ética Médica; 

Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do 

Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal 

Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 

Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de 

vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 

tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 

Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de 

qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 

trabalhador equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 
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MÉDICO ORTOTRAUMATOLOGISTA 

 

Procedimentos cirúrgicos ambulatoriais em ortopedia: Trauma de mão, Trauma de pé, cirurgia da mão. 

Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos 

Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 

do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no 

Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de 

notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 

controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios 

de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 

trabalhador equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

 

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 

 

Semiologia e Propedêutica em Otorrinolaringologia ; Estomatites ; Patologias Inflamatórias da Faringe ; 

Rinopatias Agudas e Crônicas ; Sinusopatias Agudas e Crônicas ; O Paciente Respirador Oral ; Otopatias 

Externas e Médias ; Otopatias internas ; Avaliação do Paciente com Surdez ; Vertigem e Doenças do 

Labirinto ; Patologias da Laringe ; Tumores em ORL ; Cérvico-Facial ; Massas Cervicais ; Emergências e 

Urgências em Otorrinolaringologia; Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos 

julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes 

contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 

1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, 

controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local 

de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, 

instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização 

do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; 

Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

 

MÉDICO MASTOLOGISTA 

 

Patologias Benignas da mama; Lesões não palpáveis da mama;  Exames de imagens em mastologia, 

indicação, interpretação e indicação de biópsias;  Biologia molecular em câncer de mama; Epidemiologia em 

câncer de mama; Diagnóstico, estadiamento, tratamento cirúrgico do câncer de mama;  Tratamento neo-

adjuvante e adjuvante em câncer de mama, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia; Seguimento pós-

tratamento do câncer de mama;  Aspectos anatomo-patológicos em câncer de mama; Rastreamento em 

câncer de mama; - Prevenção primária e secundária do câncer de mama;  Sarcomas de mama; Manejo de 

mulheres de alto risco para câncer de mama;  Lesões precursoras do câncer de mama; Tipos especiais de 

câncer de mama; Situações especiais de câncer de mama : gravidez, mulher idosa, mulher jovem;  

Metástases em câncer de mama; Recidivas loco-regionais do câncer de mama. Código de Ética Médica; 

Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do 
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Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal 

Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 

Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de 

vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 

tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 

Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de 

qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 

trabalhador equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

 

MÉDICO PSIQUIATRA 

 

 

Saúde Mental Comunitária: definição, diferenciação em relação à psiquiatria convencional. Saúde Mental no 

Brasil: recursos extra hospitalares e seus objetivos. Conhecimentos gerais dos transtornos psiquiátricos a 

saber: Tyranstomos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa; Esquizofrenia 

e transtornos delirantes; Transtornos do humor; Transtornos alimentares; Transtornos neuróticos, 

relacionados ao estresse e somatoformes; Transtornos mentais de comportamentos associados ao puerpério, 

não classificados em outros locais; Transtornos de personalidade e de comportamentos em adultos; 

Transtornos hipercinéticos (infância e adolescência); Transtornos de conduta (infância e adolescência); 

Transtornos mistos de conduta e emoção (infância e adolescência). Ética profissional. Código de Ética 

Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; 

resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código 

Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: 

Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de 

notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 

controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios 

de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 

trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

 

MÉDICO HEMATOLOGISTA 

 

Hematopoese e Fatores de Crescimento Hematopoéticos, Enfoque sobre Anemias, O Esfregaço de Sangue 

Periférico, Abordagem ao Paciente com Hemorragia e Trombose, Leucopenia e Leucocitose, Abordagem ao 

Paciente com Linfadenopatia e Esplenomegalia, Medicina da Transfusão, Transplante de Células 

Primordiais Hematopoéticas, Anemias Microcíticas e Hipocrômicas, Hemoglobinopatias: As Talassemias, 

Anemias Hemolíticas Autoimunes e Intravasculares, Anemias Hemolíticas: Defeitos da Membrana e do 

Metabolismo dos Eritrócitos, Anemia Falciforme e Hemoglobinopatias Associadas, Hemoglobinopatias: 

Metemoglobinemias, Policitemias e Hemoglobinas Instáveis, Anemias Normocrômicas e Normocíticas 

Nãohemolíticas, Anemia Aplástica e Distúrbios Correlatos, Anemias Megaloblásticas, Policitemia Vera e 

Distúrbios Relacionados, Distúrbios Hemorrágicos: Anormalidades das Funções Plaquetárias e Vasculares 
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Distúrbios Hemorrágicos: Deficiências dos Fatores da Coagulação, Distúrbios Hemorrágicos: Coagulação 

Intravascular Disseminada, Insuficiência Hepática e Deficiência da Vitamina K, Distúrbios Trombóticos: 

Estados Hipercoagulabilidade, Distúrbios da Função Fagocitária, Síndrome Mielodisplásica, Distúrbios 

Mieloproliferativos Crônicos: Trombocitopenia Essencial e Mielofibrose com Metaplasia Mieloide, 

Síndromes Eosinofílicas. Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos 

disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde 

pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 1988. 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle 

social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local 

de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, 

instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização 

do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; 

Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

 

MONITOR 

 

 Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Conhecimento da PNAS - 

Política Nacional de Assistência Social e da Política Nacional de Juventude. Noções fundamentais de 

direitos humanos. Lei Municipal nº 2899/2006 que dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos 

Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar  e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

DESPORTOS: Regras oficiais e organização de competições; aprendizagem dos esportes escolares. JUDÔ: 

regras básicas; modalidades de competição; processo de ensino-aprendizagem dos fundamentos na escola; 

CARATÊ: regras básicas; modalidades de competição; processo de ensino-aprendizagem dos fundamentos 

na escola. DANÇA: fundamentos da dança; estilos de dança e suas principais características; aspectos 

sociais e culturais que envolvem a dança; função e objetivos da dança; Dança Criativa e seus fundamentos. 

CAPOEIRA: histórico; questões culturais e sociais; instrumentos musicais utilizados; fundamentos da 

capoeira. FOLCLORE: significados; brincadeiras folclóricas, danças folclóricas; crendices, culinária, mitos 

por região. Coordenação motora fina e coordenação motora grossa (ampla). ATLETISMO: regras básicas; 

provas masculinas e femininas; processo de ensino-aprendizagem dos fundamentos na escola. Avaliação em 

educação física escolar; plano de ensino e plano de aula; currículos oficiais e não-oficiais;currículo em 

educação física; educação física e cultura. Metodologia dos grandes jogos. História da Educação Física. PCN 

(Ensino Fundamental/Ensino Médio) . Educação Física Especial: as diferentes deficiências e formas de 

trabalho nas escolas. Aprendizagem motora.Educação Física escolar para grupos especiais (gestantes, idosos, 

hipertensos, diabéticos, etc.). Anatomia básica: ossos, músculos e articulações; planos e eixos de 

movimentos; funções musculares e suas ações. Ética profissional. 

 

NUTRICIONISTA 

 

Alimentos e nutrientes. Fisiologia e metabolismo da nutrição. Fundamentos básicos em nutrição humana. 

Microbiologia dos alimentos, saúde pública e legislação. Alimentos dietéticos e alternativos. Produção: 
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administração de serviços de alimentação. Planejamento do serviço de nutrição e dietética;aspectos físicos 

do serviço de nutrição e dietética; sistema de distribuição de refeições; serviços de alimentação hospitalar. 

Critérios para elaboração de cardápios. Saneamento e segurança na produção de alimentos e refeições. 

Gestão de estoque: curva ABC. Controle higiênico- sanitário dos alimentos. Análise de perigos e pontos 

críticos de controle (APPCC). Dietoterapia. Saúde Pública: avaliação nutricional hospitalar e ambulatorial. 

Dietoterapia nas patologias do tubo gastrointestinal e órgãos anexos (fígado, pâncreas, endócrino e exócrino 

e vias biliares). Dietoterapia nas patologias renais.Dietoterapia nas patologias cardiovasculares. Dietoterapia 

na obesidade e magreza. Dietoterapia nas cirurgias digestivas. Dietoterapia na gravidez e lactação. Atenção 

nutricional ao idoso. Avaliação e internação de exames laboratoriais de rotina. Internação droga-nutrientes. 

Dietoterapia pediátrica: avaliação nutricional; orientação nutricional nas síndromes diarréicas; orientação 

nutricional na recuperação do desnutrido, orientação nutricional nas afecções renais, orientação nutricional 

na obesidade, nas doenças gastroentestinais, nas cirurgias digestivas, nas pneumopatias, nas erosmatos do 

metabolismo. Terapia nutricional parenteral e enteral. Ética profissional. Organização dos serviços de saúde 

no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de  saúde; Sistema 

de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 

controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.  

 

ODONTOLOGO 

 

Patologia e Diagnóstico Oral. Cirurgia Buco Maxilo Facial. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia 

Preventiva e Social. Odontologia Legal. Odontopediatria e Ortondontia. Farmacologia e Terapêutica 

Aplicada a Odontologia. Materiais Dentários. Dentística Operatória. Prótese Dentária. Procedimentos 

Clínicos Integrados. Ética profissional, Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de 

Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do 

SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.  

 

PSICOLOGO 

 

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. Transtornos de Personalidade. Organização dos serviços de 

saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de  saúde; 
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Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, 

medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. 

 

 

SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 

Noções básicas de informática: Editor de textos Microsoft Word 2007 - criar, editar, formatar e imprimir 

documentos; criar e manipular tabelas; inserir e formatar gráficos e figuras; interação entre aplicativos. 

Planilha eletrônica Microsoft Excel 2007 - criar, editar, formatar e imprimir planilhas; utilizar fórmulas e 

funções; gerar gráficos; importar e exportar dados; classificar e organizar dados; interação entre aplicativos. 

Conceito de Internet e Intranet, Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso. Instalação e 

customização dos sistemas operacionais: Windows XP: Fundamentos; Instalação; Configuração. Instalação e 

customização do sistema operacional Linux (Distribuição Debian) e Noções de Redação Oficial. 

 

 

TECNICO AGRICOLA 

 

Tecnologia Rural, Planejamento e Gestão, Produção Animal e Produção Vegetal. Programas de produção e 

manejo de hortaliças, frutíferas e culturas anuais e identificar as formas de propagação;Sintomas das 

principais doenças e carências das plantas, orientar as formas de prevenção e controle e o uso adequado de 

defensivos agrícolas;Conhecimento, manejo e conservação adequada do solo e projetar a recomendação de 

corretivos e fertilizantes, reconhecendo os seus efeitos benéficos e nocivos no ambiente;Leitura de dados 

topográficos e do desenho da área, determinar cotas, coordenadas, utilizar escalas e demarcar curvas de 

nível; Funções de máquinas e implementos e ferramentas agrícolas e sua manutenção; Segurança no trabalho 

com relação a máquinas, implementos e defensivos agrícolas;Sistemas de irrigação e 

drenagem;Conhecimento das principais construções e instalações agrícolas; Análise de projetos 

agropecuários, planos de produção, cronograma de implantação e avaliação da sua viabilidade financeira; 

Conhecimentos de informática e elaboração textos técnicos, planilhas, formulários, gráficos e 

relatórios;Principais processos e técnicas de fabricação e conservação de produtos agroindustriais. 

 

 

TÉCNICO EM CULTURA - ARTES VISUAIS 

 

Artes Visuais: Elementos Compositivos da Linguagem Visual: Ponto, Linha, Plano Superfície, Forma, 

Textura, Perspectiva, Cor, Espaços Cheios Vazios. História da Arte Brasileira; Audiovisuais: fotografia e 

cinema Artes Cênicas - Teatro. Música - História da música História da música popular brasileira Folclore 

de Minas Gerais e Nacional. 

 

TÉCNICO EM CULTURA - DANÇA 

 

DANÇA: fundamentos da dança; estilos de dança e suas principais características; aspectos sociais e 

culturais que envolvem a dança; função e objetivos da dança; Dança Criativa e seus fundamentos. 
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TÉCNICO EM CULTURA – TEATRO 

 

Prática de interpretação; Prática de maquiagem, figurino e caracterização; Composição de papel; Encenação; 

Noções de atuação para a câmera e suas linguagens; Técnicas auxiliares de dança, canto e conceitos teóricos; 

Interpretação; Expressão Corporal; Expressão Vocal; Canto; Dramatização; Mímica; Brincadeiras 

Humorísticas; Caracterização Cênica; Exercícios de improvisação; Leitura Dramática; Maquiagem; Técnicas 

de teatro de animação (fantoches). 

 

 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

 

Tramo de viga; Teste de Slump; Contra - Flecha; Concretos - Traços em Volume; Aceleradores e Redutores; 

Escoramento de laje maciça; Sarrafos e Ripas; Cotas de piso; Noções Básicas de topografia, aparelhos 

topográficos; Medidas de ângulo e métodos de levantamento; Introdução aos tipos de aglomerantes; 

Agregados, argamassas e concreto; Construção Civil: Projetos de edificações: instalações prediais; 

Planejamento e controle da obra; Canteiro de obras; Locação da obra; Alvenarias de tijolo cerâmico; 

Esquadrias Revestimentos; Coberturas; Impermeabilizações; Pintura; Orçamentos; Terraplenagem, 

drenagem, arruamento e pavimentação; fundações superficiais e profundas; Normas ABNT; Noções de 

desenho e meio eletrônico (AUTOCAD); Matemática aplicada; Desenho Técnico; Desenho Arquitetônico; 

Desenho de instalações hidráulicas. 

 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Técnicas Fundamentais em Enfermagem: Registro de Enfermagem, com evolução do paciente, sinais vitais 

(TPR/PA), peso, altura, mobilização, higiene corporal, controle hídrico, administração e preparo de 

medicamentos; orientações pertinentes ao autocuidado, promoção do conforto físico, auxílio em exames e 

coleta de materiais para exames. Lei do exercício profissional: Decreto que regulamenta a profissão; código 

de ética do profissional de Enfermagem; Legislação do Sistema Único de Saúde. Saúde Pública: Participar 

da vigilância epidemiológica, imunizações, programas de atenção à saúde do adulto, mulher, criança e 

adolescente; conhecer doenças infectoparasitárias e demais patologias atendidas na rede básica; Atentar para 

a importância das ações educativas a respeito de higiene e saneamento básico e suas implicações com a 

saúde. Noções de Enfermagem Médico-cirúrgica:Assistência a pacientes portadores de doenças crônicas 

(hipertensão arterial, diabetes mellitus, asma, bronquite, pneumonia). Assistência ao paciente cirúrgico e 

possíveis complicações. Atuação no Centro Cirúrgico, circulando, e na recuperação anestésica, assim como 

atuar no processamento de artigos hospitalares, conhecendo as rotinas de esterelização, preparo de material e 

prevenção de infecção hospitalar. Noções de Enfermagem Materno- Infantil: Assistência ao pré-natal/pré-

parto/puerpério; cuidados imediatos com recém-nascido, e seu conforto, higiene, segurança e alimentação. 

Cuidados com recém-nascido filho de cliente com patologias de bases com diabetes mellitus e hipertensão 

arterial. Noções de Enfermagem em Pronto-Socorro: Reconhecer situações que envolvam pacientes em risco 

de vida, auxiliando-os com técnicas científicas; Ética profissional. 
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TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

Sistema de segurança do trabalho; Riscos e causas de acidentes; Prevenção de acidentes de trabalho; Fatores 

de riscos de acidentes; Normas e dispositivos de segurança; Fatores inseguros; Inspeção em postos de 

combate a incêndios, mangueiras, hidrantes, extintores e outros; Desenvolvimento da mentalidade 

prevencionista dos servidores; Instruções e orientação na elaboração e cartazes e avisos sobre prevenção de 

acidentes; Legislação; Principais causas e motivos de acidente do trabalho; Fatores que influenciam o 

triângulo do fogo; Tipos de extintores; CIPA - SIPAT; Mapeamento de risco; Tipos de Treinamentos. 

Normas regulamentadoras (NR), aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978. 

 

 

TESOUREIRO 

 

A CONTABILIDADE PÚBLICA BRASILEIRA - Regime Contábil; Exercício Financeiro; Dotação 

Orçamentária; Execução e Controle do Orçamento; Controle Interno; Controle Orçamentário e Financeiro; 

Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro. RECEITA PÚBLICA - Receita Orçamentária, Receita 

Extra Orçamentária, Arrecadação, Recolhimento, Receita da Dívida Ativa, Operações de Crédito por 

Antecipação da Receita Orçamentária, Vinculações Constitucionais da Receita Pública; DESPESA 

PÚBLICA - Despesa Orçamentária, Despesa Extra Orçamentária, Empenho, Liquidação, Pagamento, Restos 

a Pagar, Despesas pelo Regime de Adiantamento; Fundos Especiais; PATRIMÔNIO PÚBLICO - Substância 

Patrimonial, Contra Substância Patrimonial, Ativo Financeiro, Passivo Financeiro, Ativo Permanente, 

Passivo Permanente e Situação Líquida.Legislação do Cheque. Código Tributário Nacional. Código 

Tributário Municipal. 

 

TOPOGRAFO 

 

Conceitos Fundamentais - desenho topográfico, escalas, formas de representação da superfície da Terra, 

objetivos da topografia, campo magnético terrestre, bússolas, alinhamento topográfico, azimutes, rumos, 

contra-azimutes, transformação rumo-azimute, deflexão, declinação magnética; Levantamentos 

planimétricos - materiais utilizados, técnica de leitura de ângulos com teodolitos: repetição, reiteração e 

ângulo simples e duplo, teodolitos e estações totais, levantamentos expeditos e regulares, levantamento pelo 

caminhamento perimétrico, planilha do cálculo analítico das coordenadas dos vértices de uma poligonal, 

erros angulares e lineares, erros toleráveis, erros relativos, cálculo de áreas, vinculação de um levantamento 

à rede planimétrica; Levantamentos altimétricos - nivelamento geométrico, nivelamento trigonométrico, 

taqueometria - determinação indireta de distâncias horizontais e diferenças de nível. Técnica de campo para 

o levantamento taqueométrico, cálculo de cotas e altitude; Noções de Topologia - principais formas do 

relevo, curvas de nível, interpolação de curvas de nível; Sistema de Posicionamento Global-GPS - objetivos, 

seguimentos constituintes do sistema, métodos de aquisição dos dados, posicionamentos, tipos de receptores; 

Processo eletrônico de determinação de distâncias - princípio de medida de distância utilizando ondas 

eletromagnéticas; Conhecimento geral - medidas angulares no sistema sexagesimal e decimal, medidas de 

superfícies, declividade, coordenadas geodésicas e UTM. 
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MÉDICO – ESF 

 

Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; 

Cefaléias; Febre de origem indeterminada; Diarréias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; 

Hipotireoidismo; Insuficiência cardíaca; Alcoolismo; Doenças sexualmente transmissíveis, Cardiopatia 

isquêmica; Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Dor toráxica; Dor lombar; Ansiedade; 

Asma brônquica; Pneumonias; Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; AIDS; Infecção Urinária; 

Enfermidades bucais; Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; Micoses 

superficiais; Obesidade; Dislipidemias. Ética profissional. Código de Ética Médica; Deontologia. 

Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho 

Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. 

Constituição Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de 

Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de 

avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à 

saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade. Promoção 

da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o 

enfrentamento dos problemas. Diretrizes e Normas do Programa Estratégia Saúde da Família. 

 

 

 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL – ESF 

 

 Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da cavidade bucal e 

demais componentes do aparelho estomatognático. Conhecimento da fisiologia da mastigação e deglutição. 

Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da representação gráfica e numérica. 

Características gerais e idade de irrupção dentária. Morfologia da dentição. Noções gerais de microbiologia. 

Meios de proteção de infecção na prática odontológica. Meios de contaminação de hepatite, Aids, 

tuberculose, sífilis e herpes. Formação e colonização da placa bacteriana. Higiene bucal: importância, 

definição e técnicas. Doença periodontal: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, 

terapêutica básica e manutenção. Cárie dental: etiologia, classificação, características clínicas, 

epidemiologia, terapêutica básica e manutenção, métodos de prevenção e identificação de grupos de risco. 

Uso de fluoretos como medicamento em suas variadas formas e toxicologia. Técnicas radiográficas 

intrabucais clássicas e suas variações. Técnicas de afiação do instrumental periodontal. Técnicas de 

isolamento do campo operatório. Proteção do complexo dentina-polpa. Técnicas de aplicação de materiais 

restauradores. Técnicas de testes de vitalidade pulpar. Conceitos de promoção de saúde. Elaboração e 

aplicação de programas educativos em saúde bucal. Conhecimento do funcionamento e manutenção do 

equipamento odontológico. Reconhecimento e aplicação dos instrumentos odontológicos. Ética profissional. 

Diretrizes e Normas do Programa Estratégia Saúde da Família. 

 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM – ESF 

 

Fundamentos de Enfermagem, Ética e Legislação Profissional, Enfermagem na Saúde do Adulto, 

Enfermagem em Centro Cirúrgico e Centro de Material, Enfermagem na Saúde do Recém-Nascido, da 
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Criança e Adolescente, Enfermagem na Saúde da Mulher, Enfermagem na Saúde Coletiva, Enfermagem na 

Saúde do Idoso, Enfermagem na Família, Enfermagem na Saúde Mental e Psiquiatria, Cuidados de 

Enfermagem no Preparo e Administração de Medicamento, Segurança do Paciente, Humanização na 

Assistência de Enfermagem. Diretrizes e Normas do Programa Estratégia Saúde da Família. 

 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – ESF 

 

Noções básicas da função; Procedimentos; Instrumental dentário; Esterilização; Formas de esterilização; 

Higiene - asseio; Funções do Auxiliar de Consultório Dentário; Instrumentais Odontológicos: características 

e finalidades de uso; Materiais Dentários: características, formas de apresentação, finalidades, técnicas de 

manipulação e métodos de uso; Equipamentos Odontológicos: características e finalidades. Diretrizes e 

Normas do Programa Estratégia Saúde da Família. 

 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM – ESF 

 

Técnicas Fundamentais em Enfermagem: Registro de Enfermagem, com evolução do paciente, sinais vitais 

(TPR/PA), peso, altura, mobilização, higiene corporal, controle hídrico, administração e preparo de 

medicamentos; orientações pertinentes ao autocuidado, promoção do conforto físico, auxílio em exames e 

coleta de materiais para exames. Lei do exercício profissional: Decreto que regulamenta a profissão; código 

de ética do profissional de Enfermagem; Legislação do Sistema Único de Saúde. Saúde Pública: Participar 

da vigilância epidemiológica, imunizações, programas de atenção à saúde do adulto, mulher, criança e 

adolescente; conhecer doenças infectoparasitárias e demais patologias atendidas na rede básica; Atentar para 

a importância das ações educativas a respeito de higiene e saneamento básico e suas implicações com a 

saúde. Noções de Enfermagem Médico-cirúrgica:Assistência a pacientes portadores de doenças crônicas 

(hipertensão arterial, diabetes mellitus, asma, bronquite, pneumonia). Rotinas de esterelização, preparo de 

material e prevenção de infecção hospitalar. Noções de Enfermagem Materno- Infantil: Assistência ao pré-

natal/pré-parto/puerpério; cuidados imediatos com recém-nascido, e seu conforto, higiene, segurança e 

alimentação. Cuidados com recém-nascido filho de cliente com patologias de bases com diabetes mellitus e 

hipertensão arterial. Noções de Enfermagem em Pronto-Socorro: Reconhecer situações que envolvam 

pacientes em risco de vida, auxiliando-os com técnicas científicas; Ética profissional. Normas e diretrizes da 

Estratégia Saúde da Família. 

 

 

CIRURGIÃO DENTISTA – ESF 

 

Patologia e Diagnóstico Oral. Cirurgia Buco Maxilo Facial. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia 

Preventiva e Social. Odontologia Legal. Odontopediatria e Ortondontia. Farmacologia e Terapêutica 

Aplicada a Odontologia. Materiais Dentários. Dentística Operatória. Prótese Dentária. Procedimentos 

Clínicos Integrados. Ética profissional, Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de 

Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do 

SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. 

 

 

ENFERMEIRO - ESF 

 

 

Ética, deontologia, bioética e legislação em enfermagem; noções de saúde coletiva e epidemiologia; nutrição 

e dietética em saúde; semiologia e semiotécnica em enfermagem; sistematização da assistência em 

enfermagem; processo de cuidar em enfermagem clinica em todo o ciclo vital (recém nascidos, criança, 

adolescente, adulto, mulher e idoso); Código de Ética do profissional de enfermagem, processo de cuidar em 
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enfermagem cirúrgica em todo o ciclo vital (recém nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); 

processo do cuidar em enfermagem em doenças transmissíveis; processo do cuidar em enfermagem em 

emergências e urgências; processo do cuidar em enfermagem em saúde mental e psiquiatria; administração e 

gerenciamento em saúde; saúde da família e atendimento domiciliar; biossegurança nas ações de 

enfermagem; enfermagem em centro de material e esterilização; programa nacional de imunização. Ética 

profissional. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, 

controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de 

saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e 

Pacto pela Saúde. Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. 
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ANEXO II  

 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

1) O cargo de Arquiteto tem as seguintes atribuições: 

 

Estudar, projetar, dirigir e fiscalizar a construção de edifícios públicos e todas as obras complementares; 

Projetar, dirigir e fiscalizar o serviço de Urbanismo; 

Projetar, dirigir e fiscalizar obras de arquitetura paisagística; 

Fazer perícia e arbitramentos relativos à matéria de que tratam os itens anteriores; 

Executar outras tarefas afins. 

 

 

  2) O cargo de Assistente Administrativo tem as seguintes atribuições: 

 

Examinar processos relacionados com assuntos gerais da repartição; 

Elaborar e digitar expedientes administrativos; 

Atender ao público; 

Secretariar reuniões e lavrar atas; 

Realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis; 

Auxiliar nas áreas de Recursos Humanos das repartições; 

Realizar, ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; 

Efetuar, ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; 

manter atualizados os registros de estoque; fazer, ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; 

Operar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; 

Auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotina; 

Auxiliar na escrituração de livros contábeis; 

Realizar tarefas que exigem conhecimentos gerais de informática; 

Participar de comissões quando designado; 

Executar tarefas afins ou pertinentes. 

 

                              3)  O cargo de Atendente de Consultório Dentário tem as seguintes atribuições:

  

 

Compete ao atendente de consultório dentário, sempre sob á supervisão do odontólogo ou do Higienista; 

Orientar o paciente sobre: higiene bucal, preencher fichas, marcar consultas, manter arquivo e fichário em ordem, 

auxiliar no atendimento ao paciente, instrumentar o cirurgião e o higienista, junto à cadeira operatória; 

Exercer atividades de forma a manter o isolamento de pacientes; 

Executar outras tarefas afins. 

 

 

4) O cargo de Contador tem as seguintes atribuições: 

 

Escriturar sintética e analiticamente os lançamentos relativos às operações contábeis, visando demonstrar a receita 

e a despesa; 

Organizar mensalmente os balanços do exercício financeiro do ativo e passivo orçamentário; 

Levantar na época própria, o balanço geral da Prefeitura contendo os respectivos quadros demonstrativos; 

Manter o controle dos depósitos e retiradas bancárias, conferindo os extratos de contas correntes e conciliando-os; 

Promover o registro contábil dos bens patrimoniais da Prefeitura, acompanhando as variações havidas; 

Executar outras tarefas afins. 
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5) O cargo de Educador Social tem as seguintes atribuições: 

 

I -  Executar atividades de apoio e acompanhamento diurno e noturno a crianças e adolescentes, respeitando os 

preceitos contidos na Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

II -  Executar atividades diárias lúdicas e recreativas, trabalhos educacionais de artes diversas; 

III -  Acompanhar crianças e adolescentes em atividades de lazer; 

IV -  Proceder, orientar e auxiliar crianças e adolescentes no que se refere à higiene pessoal; 

V -  Auxiliar crianças na alimentação, servir refeições, arrumar e trocar roupas de cama; 

VI -  Auxiliar no desenvolvimento da coordenação motora, bem como observar a saúde e o bem-estar da 

clientela, levando-as quando necessário para atendimento médico e ambulatorial; 

VII -  Ministrar medicamentos conforme prescrição médica; prestar primeiros socorros, cientificando o 

superior imediato da ocorrência; 

VIII -  Levar ao conhecimento da chefia imediata qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; 

IX -  Zelar e orientar o público-alvo quanto as normas e procedimentos da instituição; 

X -  Acompanhar nas oficinas diversas e participadas reuniões de equipe; 

XI -  Executar tarefas afins. 

 

6) O cargo de Enfermeiro tem as seguintes atribuições: 

 

 Coordenar e cuidar todo o material inerente à atividade; 

 Assistir aos pacientes, coordenando grupos para visitas domiciliares; 

 Atender nos postos de saúde, nas creches e escolas; 

 Coordenar as equipes dos postos de saúde, quando for designado para tal; 

 Controle dos medicamentos; 

 Elaborar programas e projetos a serem desenvolvidos na área da saúde, quando solicitado para tal; 

 Praticar todos os atos correlatos que lhe forem determinados. 

 

 

7) O cargo de Engenheiro Agrônomo tem as seguintes atribuições: 

 

Planejar, coordenar e executar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e 

ambientais; 

Fiscalizar essas atividades, promover a extensão rural, orientando produtores nos vários aspectos das atividades 

agrossilvipecuárias, elaborando documentação técnica e científica, 

Prestar assistência e assessoria técnica; 

Executar tarefas afins. 

 

8) O cargo de Engenheiro de Tráfego tem seguintes atribuições: 

 

Compete ao ENGENHEIRO DE TRÁFEGO: determinar o local de instalações, se for necessário definir o tempo 

de ciclo e fazer a manutenção dos dispositivos de controles de tráfego, da sinalização semafórica, vertical e 

horizontal; realizar análise de acidentes de tráfego; propor medidas e projetar soluções de engenharia para 

permitir um tráfego seguro; planejar, realizar estudos e pesquisas de engenharia sobre condições de tráfego; 

planejar a operação do tráfego, nas vias urbanas; cooperar com as demais autoridades municipais no 

desenvolvimento de formas de melhorar as condições de tráfego e realizar outras atividades determinadas pela 

Administração Municipal; implantar e manter os dispositivos de controles de tráfegos oficiais, incluindo 

sinalização vertical e horizontal e semafórica, quando e como requeridos; declarar vias para lazer, recreação e 

eventos comunitários especiais, sinalizando os adequadamente; especificar e manter, com dispositivos de 

sinalização adequados, os locais de cruzamentos de pedestre e interseções perigosas; estabelecer zonas de 

segurança de pedestre e áreas de circulação exclusivas para pedestres; implantar a sinalização horizontal com 

linhas de faixas ou linhas divisórias de fluxo das vias urbanas em que um regular alinhamento de tráfego é 

necessário; implantar áreas de cargas de descargas de mercadorias, pontos de parada de transporte coletivo, área 

de embarque e desembarque de passageiros e pontos de táxi, instalando e mantendo os dispositivos de sinalização 
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adequados, indicando os períodos de tempo (horários) permitidos ou proibidos. 

 

 

9) O cargo de Engenheiro Químico tem as seguintes atribuições: 

 

Controlar processos químicos, físicos e biológicos definindo parâmetros de controle, padrões, métodos analíticos 

e sistemas de amostragem; 

Desenvolver processos e sistemas através de pesquisas, testes e simulações de processos e produtos; 

Projetar sistemas e equipamentos técnicos; 

Implantar sistemas de gestão ambiental e de segurança em processos e procedimentos de trabalho ao avaliar 

riscos; 

Implantar e fiscalizar ações de controle; 

Coordenar equipes e atividades de trabalho; 

Elaborar documentação técnica de todos os projetos, processos, sistemas e equipamentos desenvolvidos; 

Executar tarefas afins. 

 

10) O cargo de Fiscal Municipal tem as seguintes atribuições: 

 

Solicitar as correções dos serviços que não correspondam às especificações técnicas exigidas; 

Preencher formulários ou planilhas com os dados levantados; 

Fiscalizar as retiradas e colocações de materiais para futuras pavimentações de acordo com os projetos; 

Fiscalizar a aplicação do Código de Posturas do Município e notificar as irregularidades verificadas; 

Executar fiscalização para o cumprimento do Código de Obras e Plano Diretor do Município; 

Fiscalização e notificação de transportes coletivos com base na legislação vigente; 

Levantamento de usuários para implantação de novos itinerários; 

Comprovar condições de trafegabilidade das vias públicas; 

Proceder levantamento da densidade populacional de áreas a serem servidas por transportes coletivos, verificar o 

aproveitamento de itinerários; 

Autuar e aplicar multas que se fizerem necessárias, no ato de suas atividades, de acordo com as normas vigentes; 

Interagir com as fiscalizações de outras esferas na sua área de atuação; 

Exercer fiscalização de saúde e meio ambiente; 

Inspecionar os estabelecimentos para fiscalizar o cumprimento das normas públicas aplicáveis á saúde e meio 

ambiente, aplicando e fazendo aplicar a legislação vigente; 

Emitir pareceres técnicos sobre a fiscalização da saúde e meio ambiente. 

Executar outras tarefas afins. 

 

 

11) O cargo de Geólogo tem as seguintes atribuições: 

 

Realizar levantamentos geológicos e geofísicos coletando, analisando e interpretando dados, gerenciando 

amostragens, caracterizando e medindo parâmetros físicos, químicos e mecânicos de matérias geológicos, 

estimando geometria e distribuição espacial de corpos e estruturas geológicas; 

Pesquisar a natureza geológica e geofísica de fenômenos; 

Efetuar serviços ambientais e geotécnicos; 

Planejar e controlar serviços de geologia e geofísica; 

Prestar serviços de assessoria e consultoria; 

Executar tarefas afins. 

 

 

12) O cargo de Higienista tem as seguintes atribuições: 

 

Realizar a remoção de indutos, placas e tártaros supra-gengival; 

Executar a aplicação tópica de substâncias para a prevenção da cárie dental; 

Fazer a demonstração de técnicas de escovação; 
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Inserir e condensar substâncias restauradoras; 

Educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre higiene, prevenção e tratamento das doenças orais; 

Proceder conservação e manutenção de equipamento odontológico; 

Instrumentar o cirurgião-dentista junto à cadeira operatória; 

Proceder à limpeza e antissepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos; 

Colaborar nos programas educativos de saúde bucal; 

Executar outras tarefas afins. 

 

 

13) O cargo de Médico tem as seguintes atribuições: 

 

Exercer as especialidades médicas conforme sua aprovação por concurso; 

Fazer anotações técnicas dos tratamentos ministrados e de outras atividades clínicas em fichas ou livros 

competentes; 

Executar outras tarefas afins. 

 

14) O cargo de Monitor tem as seguintes atribuições: 

 
- Executar atividades internas e externas à instituição, diurnas e noturnas, com a população adulta (acima de 18 

anos); 

- Abordagem aos usuários na rua e convite para acolhida na instituição; 

- Acompanhar os usuários no encaminhamento aos recursos da rede de atendimento, sempre que necessário; 

- Recepcionar, acolher e orientar os usuários quanto ao funcionamento da Instituição; 

- Revisar, identificar e guardar os pertences dos usuários; 

- Acompanhar, observar e ajudar, quando necessário, os usuários nas tarefas nas dependências da  

instituição(dormitório, refeitório, banheiro (dar banho se preciso); 

- Organizar filas e distribuição de fichas para fornecimento do material e alimentos aos usuários; 

- Organizar material a ser utilizado diariamente; 

- Organizar as roupas e outros materiais para doação; 

- Revistar quartos, banheiros e outras dependências utilizadas pelos usuários; 

- Executar a ronda noturna nos equipamentos da instituição; 

- Despertar os usuários; 

- Selecionar toalhas e lençóis para lavanderia; 

- Entregar pertences para os usuários e encaminhar para a saída da instituição; 

- Participar de reuniões de planejamento, organização e avaliação do trabalho tanto com a equipe como com os 

usuários; 

- Atender o telefone e registrar denúncias para abordagem; 

- Registrar diariamente o trabalho executado e ocorrências internas durante o plantão; 

- Zelar pela limpeza e organização da instituição; 

- Manter o controle do material utilizado; 

- Organizar o material pessoal diariamente; 

- Mediar situações de conflitos internos, desrespeito na instituição e na entrada desta, em conjunto com a equipe; 

- Executar tarefas afins. 

 

 

 

                          15) O cargo de Monitor de Educação Física tem as seguintes atribuições: 

 

Compor a coordenação das oficinas desportivas da Secretaria; 

Ministrar oficinas na área desportiva; 

Contribuir na coordenação de eventos relativos à área; 

Desenvolve e sistematiza pesquisas relativas a área de expressão e do movimento físico. 

 

 

16) O cargo de Nutricionista tem as seguintes atribuições: 
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Solicitar ao órgão competente da Prefeitura o fornecimento de alimentos disponíveis, em quantidade suficiente 

para atender às necessidades dos escolares; 

Visitar periodicamente as unidades escolares do Município, para dar orientação sobre merenda escolar; 

Controlar a distribuição e entrega dos alimentos e demais materiais; 

Supervisionar e orientar o trabalho das merendeiras, responsáveis pela preparação da merenda escolar; 

Elaborar cardápios balanceados a serem servidos diariamente aos alunos; 

Elaborar plano anual das atividades do serviço; 

Elaborar relatórios periodicamente com as informações referentes ao consumo de gêneros alimentícios, saldo de 

estoques e número de refeições servidas; 

Observar e fazer observar a legislação pertinente à alimentação escolar; 

Executar outras tarefas afins. 

 

17) O cargo de Odontólogo tem as seguintes atribuições: 

 

Examinar e fazer diagnósticos dos dentes do pacientes, determinando o respectivo tratamento; 

Executar operações de prótese em geral e de profilaxia dentária; 

Fazer extrações dentárias; 

Tratar condições patológicas da boca e da face; 

Fazer registros e relatórios de serviços executados; 

Executar outras tarefas afins. 

 

 

 

18) O cargo de Psicólogo tem as seguintes atribuições: 

 

 Entrevistar e acompanhar a seleção, o treinamento e avaliação de desempenho de pessoal, através de 

instrumentos adequados; 

 Aplicar testes e entrevistas para formular diagnósticos; 

 Elaborar e aplicar testes psicológicos para determinar as características pessoais do indivíduo; 

 Atuar no campo educacional para estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino 

adequados; 

 Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano; 

 Participar de tratamentos psicoterápicos de crianças; 

 Orientar professores na sua área de competência; 

 Participar de atividades afins, nas Secretarias que necessitarem de seus serviços técnico-profissionais; 

 Executar outras tarefas afins. 

 

 

            19) O cargo de Secretário de Escola tem as seguintes atribuições: 

 

I -  efetuar a efetividade dos professores e funcionários; 

II -  realizar matrículas e rematrículas; 

III -  preencher históricos escolares; 

IV -  manter a guarda da documentação do aluno na escola; 

V -  participar do Plano Global da Escola; 

VI -  assinar os documentos escolares dos alunos juntamente com o Diretor; 

VII -  redigir atas e participar de reuniões; 

VIII -  organizar e manter atualizada a escrituração escolar, o arquivo ativo e passivo, bem como prontuários de 

legislação referentes à escola e ao aluno; 

IX -  zelar pelo recebimento e expedição de documentos; 

X -  controlar o livro-ponto; 

XI -  elaborar relatórios e instruir processos; 

XII -  incinerar documentos, obedecendo a prescrição legal vigente; 

XIII -  organizar e orientar a elaboração de índices, fichários e arquivos de documentação; 
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XIV -  superintender os serviços da Secretaria escolar, de acordo com a legislação vigente e a orientação da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

XV -  providenciar no preparo de históricos escolares, transferências, certificados, atestados e outros atos; 

XVI -  cumprir e fazer cumprir, e divulgar os despachos e determinações do Diretor; 

XVII -  elaborar relatórios e instruir processos referentes às atividades da escola; 

XVIII -  escriturar os livros, fichas e demais documentos que se referirem ao resultado da avaliação dos alunos e 

apuração dos resultados finais; 

XIX -  executar outras atividades e tarefas afins ou pertinentes. 

 

 

20) O cargo de Técnico Agrícola tem as seguintes atribuições: 

 

I - Elaborar estudos sobre áreas destinadas à agricultura, prestando informações técnicas; 

II - Dirigir trabalhos relacionados a reflorestamento e conservação da árvores e flores das praças e parques 

municipais; 

III - Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho; 

IV - Executar outras tarefas afins. 

 

 

 

                           21) O cargo de Técnico em Cultura-Artes Visuais tem as seguintes atribuições: 

 

Compor a coordenação de artes plásticas da Secretaria; 

Responsável pelas oficinas de artes plásticas da Secretaria; 

Ministra Oficinas de artes plásticas determinadas pela Secretaria; 

Planejar e coordenar atividades relacionadas à área; 

Acompanhar os projetos de artes visuais, apresentados e aprovados no FUCCA – Fundo de Cultura de 

Cachoeirinha; 

Atuar no ensino superior, nas áreas de artes; 

Planejar cursos; 

Desenvolver pesquisas e criações artísticas; 

Coordenar atividades e divulgar conhecimentos específicos em artes; 

Exercer e assessorar atividades artísticas e pedagógicas. 

 

                    22) O cargo de Técnico em Cultura-Dança tem as seguintes atribuições: 

 

Compor a coordenação de artes ciências; 

Responsável pela oficinas de artes Cênicas da Secretaria; 

Ministrar oficinas de artes Cênicas determinadas pela Secretaria; 

Planejar e coordenar atividades relacionadas à área; 

Administrar o centro cenotécnico; 

Acompanhar os projetos de artes ciências, apresentados e aprovados no FUCCA – Fundo da Cultura de 

Cachoeirinha; 

Conceber e concretizar projeto cênico em dança, realizando montagens de obras coreográficas; 

Executar apresentações públicas de dança e, para tanto, preparar o corpo, pesquisar movimentos, gestos, dança e 

ensaios de coreografias; 

Ensinar a arte da dança. 

 

  23) O cargo de Técnico em Cultura-Dança tem as seguintes atribuições: 

 

Compor a coordenação de ates cênicas; 

Responsável pelas oficinas de artes cênicas da Secretaria; 

Ministra oficinas de artes cênicas determinadas pela Secretaria; 

Planejar e coordenar atividades relacionadas à área; 

Administrar o centro cenotécnico; 
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Acompanhar os projetos de artes Cênicas apresentados e aprovados no FUCCA – Fundo da Cultura de 

Cachoeirinha; 

Desenvolver e sistematizar pesquisas relativas a área teatral. 

 

 

24) O cargo de Técnico em Edificações tem as seguintes atribuições: 

 

Acompanhar, supervisionar e controlar a execução de construções, instalações hidráulicas, redes públicas, 

levantamentos topográficos; 

Planejar execução, orçar e providenciar suprimentos e supervisionar a execução de obras e serviços; 

Realizar levantamento e demarcação de terrenos e loteamentos; 

Elaborar projetos residenciais com até 80m²; 

Realizar desenhos e orçamentos auxiliado por computador (CAD e sistemas de orçamento); 

Solucionar problemas correlatos às diversas etapas de uma obra, desde a fundação até o acabamento; 

Executar tarefas afins, relativas às atribuições profissionais. 

 

 

25) O cargo de Técnico em Enfermagem tem as seguintes atribuições: 

 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em estabelecimentos de assistência em saúde do Município; 

Atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; 

Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; 

Organizar o ambiente de trabalho, dando continuidade aos plantões; 

Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; 

Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; 

Comunicar-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde; 

Assistir ao Enfermeiro de acordo com a lei nº7.498/86 – artigos 12 e 15 e decreto nº 94.406/87 – artigo 10, inciso 

I, II e III e artigo 13; 

Prestar cuidados integrais a pacientes em unidades de maior complexidade técnica, sob a supervisão do 

Enfermeiro como: Centro Cirúrgico, Emergência, Hematologia, Hemodinâmica, Hemodiálise, Neonatologia, 

Obstetrícia, Oncologia, Sala de Recuperação Pós Anestésica, Urgência, Unidades de Terapia Intensiva e Unidade 

Intermediária; 

Executar tratamentos prescritos e de rotina nas unidades de internação sob a supervisão do enfermeiro, tais como: 

 Preparo da pele para cirurgia; 

 Aspiração do trato respiratório; 

 Cuidados com traqueotomia (aspiração, higiene, curativo e troca de cadarço) 

 Cuidados e administração de dieta por sondas; 

 Remoção de sondas: gástrica, entérica e vesical; 

 Colocação de sonda retal 

 Enema por colostomia; 

 Troca de bolsa de ostomias; 

 Punção intravenosa por cânula com mandril; 

 Executar tarefas referentes à conservação, validade e aplicação de vacinas; 

 Realizar e proceder a leitura de testes para aferição de glicemia capilar; 

 Executar as atividades determinas pelo enfermeiro responsável pela unidade de serviço que não estejam 

aqui descritas, mas que façam parte de suas atribuições conforme estabelecido na Lei nº 7.498/86, artigos 12 e 15; 

no decreto nº 94.406/87, artigos 10 e 13. 

 

 

 

 

26) O cargo de Técnico em Segurança do Trabalho tem as seguintes atribuições: 

 

Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; 

Elaborar ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados, com os 
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seguintes objetivos; 

Prevenir atos inseguros no desempenho do trabalho; 

Divulgar as obrigações e proibições que os empregados devam conhecer e cumprir; 

Dar conhecimento aos empregados de que serão passíveis de punição, pelo descumprimento das ordens de serviço 

expedidas; 

Determinar os procedimentos que deverão ser adotados em caso de acidente do trabalho e doenças profissionais 

ou do trabalho; 

Adotar medidas determinadas pelo Mtb; 

Adotar medidas para eliminar ou neutralizar a insalubridade e as condições inseguras de trabalho; 

Executar outras tarefas afins. 

 

27) O cargo de Tesoureiro tem as seguintes atribuições: 

 

Elaborar os serviços de recebimento e pagadoria; 

Elaborar e supervisionar o calendário e cronogramas de pagamentos; 

Receber suprimentos de numerários necessários aos pagamentos; 

Proceder relatórios financeiros para expor ao Secretário da Fazenda e ao Poder Executivo; 

Efetivar as propostas de todas as espécies, após as devidas aprovações; 

Supervisionar a guarda e movimentação dos numerários da Prefeitura; 

Controlar rigorosamente os saldos bancários da Prefeitura Municipal; 

Manter relacionamento externo bancário, em colaboração com o Secretário da Fazenda; 

Emitir relatórios demonstrando o fluxo e situação financeira da Prefeitura; 

Executar demais funções afins designadas pelo Secretário da Fazenda. 

 

28) O cargo de Topógrafo tem as seguintes atribuições: 

 

Fazer levantamento plani-altimétrico e locações de eixos e alinhamentos; 

Efetuar nivelamento e alinhamento diversos; 

Fornecer elementos técnicos relativos à topografia; 

Fazer cálculos e descrições de áreas; 

Proceder a vistoria para verificar a exatidão de plantas; 

Fazer leituras de plantas, conhecer desenhos de plantas e perfis; 

Fazer desenhos topográficos; 

Executar outras tarefas afins. 

 

 

         29) O cargo de  AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA ESF tem as seguintes atribuições: 

 

a) Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; 

b) Sob supervisão do cirurgião dentista ou do THD, realizar procedimentos educativos e preventivos aos 

usuários, individuais ou coletivos, como prevenção de placa bacteriana, escovação supervisionada, 

orientações de escovação, uso de fio dental; 

c) Preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda) necessários para o trabalho; 

d) Instrumentalizar o cirurgião dentista ou THD durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho a 

quatro mãos); 

e) Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 

f) Agendar o paciente e orientá-los quanto ao retorno e à preservação do tratamento; 

g) Acompanhar e desenvolver trabalhos com a Equipe de Saúde da Família no tocante à Saúde Bucal. 

h) Conhecer a realidade das famílias, pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características 

sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas.    

i) Identificar os problemas de saúde e situações de riscos mais comuns aos quais aquela população está 

exposta. 

j)  Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de 

saúde e fatores que colocam em risco a saúde. 
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k)  Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e 

de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo da vida. 

l)  Valorizar a relação com o usuário e cada família, para criação de vínculo de confiança, de afeto e de 

respeito. 

m) Realizar visita domiciliar de acordo com o planejamento. 

n)  Resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica. 

o)  Garantir acesso à continuidade do tratamento, dentro de um sistema de referência e contra-referência 

para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar. 

p)  Prestar assistência integral à população adstrita, respondendo  à demanda de forma continuada e 

racionalizada. 

q)  Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde. 

r) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na 

comunidade, para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados. 

s) Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade  conceitos de cidadania, de direito à 

saúde e a suas bases legais. 

t) Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde. 

u)  Auxiliar na implantação nacional de saúde. 

v) Executar outras tarefas afins. 

 

 

30)  O cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESF tem as seguintes atribuições: 

 

a) Realizar procedimentos de enfermagem dentro das suas competências técnicas e legais; 

b)  Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, USF e nos domicílios, dentro do 

planejamento de ações traçado pela equipe; 

c)  Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos nas Unidades de 

Saúde da Família; 

d) Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências das Unidades de Saúde da 

Família, garantindo o controle de direção; 

e) Realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; 

no nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e 

sanitária; 

f) Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e as famílias de risco, 

conforme planejamento das Unidades de Saúde da Família. 

g) Conhecer a realidade das famílias, pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características 

sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas. 

h)  Identificar os problemas de saúde e situações de riscos mais comuns aos quais aquela população está 

exposta. 

i) Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de 

saúde e fatores que colocam em risco a saúde. 

j) Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e de 

vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo da vida. 

k) Valorizar a relação com o usuário e cada família, para criação de vínculo de confiança, de afeto e de 

respeito. 

l) Realizar visita domiciliar de acordo com o planejamento. 

m) Resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica. 

n) Garantir acesso à continuidade do tratamento, dentro de um sistema de referência e contra-referência 

para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar. 

o) Prestar assistência integral à população adstrita, respondendo  à demanda de forma continuada e 

racionalizada. 

p) Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde. 

q) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na 

comunidade, para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados. 

r) Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade  conceitos de cidadania, de direito à 
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saúde e a suas bases legais. 

s) Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde. 

t) Auxiliar na implantação nacional de saúde. 

u) Executar outras tarefas afins. 

 

 

31) O cargo de Cirurgião Dentista da Estratégia da Saúde da Família tem as seguintes atribuições: 

 

a) Realizar levantamento epidemiológico para tratar o perfil de Saúde; 

b)  Realizar os procedimentos clínicos definidos na norma operacional básica do Sistema único de Saúde - 

NOB/SUS 96 - e na norma operacional básica da assistência à saúde - NOAS 2001/2002. 

c)  Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; 

d)  Encaminhar e orientar  os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de 

assistência, assegurando seu acompanhamento; 

e)  Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; 

f)   Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 

g)   Prescrever medicamentos e outras orientações, na conformidade dos diagnósticos efetuados; 

h)   Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; 

i)   Executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as 

famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com planejamento local; 

j)   Coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; 

k) Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para ações coletivas; 

l)  Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas à saúde 

bucal; 

m) Conhecer a realidade das famílias, pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características 

sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas. 

n) Identificar os problemas de saúde e situações de riscos mais comuns aos quais aquela população está 

exposta. 

o)  Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de 

saúde e fatores que colocam em risco a saúde. 

p)  Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e 

de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo da vida. 

q)  Valorizar a relação com o usuário e cada família, para criação de vínculo de confiança, de afeto e de 

respeito. 

r) Realizar visita domiciliar de acordo com o planejamento. 

s)  Resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica. 

t) Garantir acesso à continuidade do tratamento, dentro de um sistema de referência e contra-referência 

para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar. 

u)  Prestar assistência integral à população adstrita, respondendo  à demanda de forma continuada e 

racionalizada. 

v)  Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde. 

w)  Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na 

comunidade, para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados. 

x) Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade  conceitos de cidadania, de direito à 

saúde e a suas bases legais. 

y) Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde. 

z)  Auxiliar na implantação nacional de saúde. 

aa) Executar outras tarefas afins. 

 

32) O cargo de Enfermeiro da Estratégia da Saúde da Família tem as seguintes atribuições: 

 

a) Realizar cuidados diretos de Enfermagem urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 

continuidade da assistência prestada; 

b) Realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares, conforme protocolos estabelecidos 

nos programas; 
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c) Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; 

d) Executar as ações de assistência integral  em todas as fases do ciclo da vida: infância, adolescência, 

adulto e idoso; 

e) No nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e 

sanitária; 

f) Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na USF e, quando necessário, no domicílio; 

g) Realizar as atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na atenção básica, definidas 

nas normas operacionais básicas da saúde; 

h) Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 

i) Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas como hipertensos, de diabéticos e de 

saúde mental; 

j) Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos agentes comunitários de saúde, de auxiliares de 

enfermagem e técnicos de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. 

k) Conhecer a realidade das famílias, pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características 

sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas. 

l) Identificar os problemas de saúde e situações de riscos mais comuns aos quais aquela população está 

exposta. 

m) Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de 

saúde e fatores que colocam em risco a saúde. 

n) Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e de 

vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo da vida. 

o) Valorizar a relação com o usuário e cada família, para criação de vínculo de confiança, de afeto e de 

respeito. 

p) Realizar visita domiciliar de acordo com o planejamento. 

q) Resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica. 

r) Garantir acesso à continuidade do tratamento, dentro de um sistema de referência e contra-referência 

para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar. 

s) Prestar assistência integral à população adstrita, respondendo  à demanda de forma continuada e 

racionalizada. 

t) Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde. 

u) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na 

comunidade, para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados. 

v) Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade  conceitos de cidadania, de direito à 

saúde e a suas bases legais. 

w) Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde. 

x) Auxiliar na implantação nacional de saúde. 

y) Executar outras tarefas  afins. 

 

33) O cargo de MÉDICO DA ESF tem suas seguintes atribuições: 

 

a) Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área restrita. 

b) Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: infância, adolescência, adulto e 

idoso; 

c) Realizar consultas e procedimentos na USF e quando necessário, no domicílio. 

d) Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção da atenção básica, definidas 

na norma operacional da assistência a saúde. 

e) Aliar e atuar clínica à prática da saúde coletiva. 

f) Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como o de hipertensos, de diabéticos e de saúde mental. 

g) Realizar o pronto atendimento médico nas urgências. 

h) Encaminhar aos serviços de maior complexidade quando necessário, garantindo a comunidade do tratamento 

na USF, por meio de um sistema de acompanhamento de referência e contra-referência. 

i) Indicar internação hospitalar. 

j) Solicitar exames complementares. 

k) Verificar e atestar óbito. 
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l) Conhecer a realidade das famílias, pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características sociais, 

econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas.    

m) Identificar os problemas de saúde e situações de riscos mais comuns aos quais aquela população está exposta. 

n) Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e 

fatores que colocam em risco a saúde. 

o) Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e de 

vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo da vida. 

p) Valorizar a relação com o usuário e cada família, para criação de vínculo de confiança, de afeto e de respeito. 

q) Realizar visita domiciliar de acordo com o planejamento. 

r) Resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica. 

s) Garantir acesso à continuidade do tratamento, dentro de um sistema de referência e contra-referência para os 

casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar. 

t) Prestar assistência integral à população adstrita, respondendo  à demanda de forma continuada e racionalizada. 

u) Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde. 

v) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade, para 

o enfrentamento conjunto dos problemas identificados. 

w) Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade  conceitos de cidadania, de direito à saúde e a 

suas bases legais. 

x)Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde. 

y) Auxiliar na implantação nacional de saúde. 

z) Executar outras tarefas afins.   

 

 
34) O cargo de Técnico de Enfermagem da Estratégia da Saúde da Família tem as seguintes atribuições: 

 

a) Realizar procedimentos de enfermagem dentro das suas competências técnicas e legais; 

b)   Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, USF e nos domicílios, dentro do 

planejamento de ações traçado pela equipe; 

c)  Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos nas Unidades de 

Saúde da Família; 

d)  Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências das Unidades de Saúde da 

Família, garantindo o controle de direção; 

e)  Realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho 

epidemiológico; no nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária; 

f)  Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e as famílias de risco, 

conforme planejamento das Unidades de Saúde da Família. 

g) Conhecer a realidade das famílias, pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características 

sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas. 

h)  Identificar os problemas de saúde e situações de riscos mais comuns aos quais aquela população está 

exposta. 

i)  Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de 

saúde e fatores que colocam em risco a saúde. 

j)  Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e 

de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo da vida. 

k)  Valorizar a relação com o usuário e cada família, para criação de vínculo de confiança, de afeto e de 

respeito. 

l)  Realizar visita domiciliar de acordo com o planejamento. 

m) Resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica. 

n)  Garantir acesso à continuidade do tratamento, dentro de um sistema de referência e contra-referência 

para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar. 

o) Prestar assistência integral à população adstrita, respondendo  à demanda de forma continuada e 

racionalizada. 

p) Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde. 

q) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na 
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comunidade, para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados. 

r) Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade  conceitos de cidadania, de direito à 

saúde e a suas bases legais. 

s) Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde. 

t)  Auxiliar na implantação nacional de saúde. 

u) Executar outras tarefa afins. 

 

 

35) O cargo de TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL DA ESF tem as seguintes atribuições: 

 

a) Sob a supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos preventivos, individuais ou coletivos, nos 

usuários para o atendimento clínico, como escovação supervisionada, prevenção  de placa bacteriana, 

aplicação tópica de flúor, entre outros; 

b) realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob supervisão do cirurgião dentista; 

c) cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 

d) Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde 

bucal. 

e) Conhecer a realidade das famílias, pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características 

sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas. 

f) Identificar os problemas de saúde e situações de riscos mais comuns aos quais aquela população está 

exposta. 

g)  Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de 

saúde e fatores que colocam em risco a saúde. 

h)  Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e 

de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo da vida. 

i)  Valorizar a relação com o usuário e cada família, para criação de vínculo de confiança, de afeto e de 

respeito. 

j)  Realizar visita domiciliar de acordo com o planejamento. 

k)  Resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica. 

l)  Garantir acesso à continuidade do tratamento, dentro de um sistema de referência e contra-referência 

para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar. 

m) Prestar assistência integral à população adstrita, respondendo  à demanda de forma continuada e 

racionalizada. 

n) Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde. 

o) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na 

comunidade, para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados. 

p) Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade  conceitos de cidadania, de direito à 

saúde e a suas bases legais. 

q) Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde. 

r) Auxiliar na implantação nacional de saúde. 

s) Executar outras tarefas afins. 
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ANEXO III 
 

 FORMULÁRIO DE RECURSO  
 
 

Para:  
Etica Concursos Ltda  
SANTA FE – PR 

 
 
CONCURSO PÚBLICO (nome do órgão e cidade)____________________________  
Nº de INSCRIÇÃO:___________________________  
CARGO: ___________________________________  
 

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 
 
 
( ) CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO  
( ) CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA  
( ) CONTRA RESULTADO PROVA ESCRITA  

 
Ref. Prova objetiva  
 
Nº da questão: ________  
Gabarito Preliminar/Oficial: ___  
Resposta Candidato: ___  
 

 

Justificativa do candidato - Razões do Recurso  
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/____  
 
 

____________________ 
Assinatura do candidato  
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ANEXO  IV  
 

REQUERIMENTO – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
 

Concurso Público: _____________ Município/Órgão: _________________________ 

Nome do candidato: ____________________________________________________ 

Nº da inscrição: __________________ Cargo: _______________________________ 

Vem REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, apresentou 

LAUDO MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): Tipo de 

deficiência de que é portador:____________________________________________ 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID __________ 

Nome do Médico Responsável pelo laudo___________________________________  

 

(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de 

correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres)  

Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite 

de Prova Especial ou não, em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário)  

( ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL  

( ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL (Discriminar 

abaixo qual o tipo de prova e tratamento necessário). 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento.  

 

_______________________, _____ de ___________, de 2012.  

 

_______________________________  

Assinatura do requerente 
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ANEXO V 
 
 

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO  
SOMENTE PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. 

 
 
 

DECLARAÇÃO  
 
 
 
 

Eu,_________________________________________, nacionalidade____________, 

estado civil __________, profissão_____________________________, inscrito no 

CPF sob o nº ________________ e RG sob o nº ______________, residente e 

domiciliado na Rua __________________________________________, nº ____, 

bairro: __________________, no Município de ___________________________/___  

CEP: _______________, desejando obter a isenção do valor de inscrição no 

Concurso Público de Cachoeirinha/RS, declaro, sob as penas da lei, que não possuo 

renda per capita familiar superior a um (1) salário mínimo e meio, considerando como 

parâmetro o salário mínimo nacional.  

 

_______________________, _____ de ___________, de 2012.  

 

 

 

_________________________________  

Assinatura do declarante 


