
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
ESTADO DO PARANÁ

A N E X O  I I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 1 / 2 0 1 2  
D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa:  Compreensão e interpretação de textos;  tipos de textos;  ortografia  oficial;  classes de palavras 

variáveis e invariáveis e suas funções no texto; concordâncias verbal e nominal; divisão silábica; processos de formação  

de palavras: derivação, composição e outros processos.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e divisão 

com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

CARGO 101 – 102 – 103: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

Conhecimentos Específicos:  Noções básicas sobre saúde, saneamento,  ética e relações inter-pessoais.  Saúde física, 

mental  e  social.  Higiene  na  prevenção  das  doenças.  Necessidades  nutricionais.  Amamentação.  Principais  doenças  na 

comunidade (diarreia,  desnutrição,  vermes,  doenças respiratórias).  Doenças Sexualmente  Transmissíveis.  Prevenção  de 

Hipertensão e Diabetes. Medidas preventivas em Odontologia; Planejamento Familiar (métodos contraceptivos). Programa 

Saúde da Família (ESF) – objetivos, método de trabalho, expectativas.

CARGO 104:  AJUDANTE GERAL 

Conhecimentos Específicos: Noções básicas de segurança  patrimonial e pessoal. Limpeza e conservação predial, de 

móveis e de  materiais. Defesa do patrimônio público relacionado a atos de vandalismo. Noções básicas de pintura  

predial  e de móveis.  Transporte  e movimentação de materiais  em geral.  Conhecimento de ferramentas,  materiais  e 

equipamentos usados em pequenos reparos prediais e de móveis. Materiais e ferramentas usados em pequenos reparos  

hidráulicos e elétricos. Segurança no trabalho; condições e atos inseguros, conhecimento e uso de EPI, procedimentos 

de segurança.

CARGO 105: ELETRICISTA III

Conhecimentos Específicos: Circuitos elétricos: leis e conceitos básicos, comportamento de componentes e de circuitos no 

domínio tempo e no domínio frequência; sistemas polifásicos; linhas de transmissão; Eletrônica: análise de operação e projeto 

de circuitos com diodos, transistores e amplificadores operacionais; Conversão de energia: princípios de funcionamento de 

transformadores (monofásicos e trifásicos), geradores e motores (corrente contínua, monofásicos e trifásicos); Sistemas de 

controle: análise de sistemas realimentados, diagramas de blocos e de fluxo de sinal, critérios de estabilidade e compensação; 

Eletrônica  industrial:  circuitos  com  tiristores,  retificadores  e  inversores  controle  e  acionamento  de  máquinas  elétricas; 

Instalações elétricas:  projeto,  proteção e comando de circuitos,  luminotécnica,  pára-raios,  correção do fator  de potência, 

NBR5410; Análise de sinais e sistemas no domínio freqüência: aplicação da transformada de Laplace e da série de Fourier; 

Circuitos digitais: sistemas de numeração, códigos binários,circuitos combinacionais e sequenciais com portas lógicas, flip-

flops, contadores, registradores de deslocamento, multiplexadores, memórias e microprocessadores, conversores A/D e D/A; 

Comunicação de dados: conceitos básicos, modens, protocolos e topologia de redes; modulações AM, FSK, SK, DPSK e ASK; 

multiplexação  FDM,  TDM  e  codificação  CM;  Transmissão  de  Energia  Elétrica:  Parâmetros  de  linhas  de  transmissão 

monofásicas e trifásicas, modelagem de linhas de transmissão, análise do regime permanente e de transitórios em linhas de 

transmissão, sobretensões de manobra e originadas por descargas atmosféricas; Legislação do setor elétrico: dispositivos da 

Constituição Federal de 1988 aplicáveis ao setor elétrico.

CARGO 106:  MOTORISTA II

Conhecimentos Específicos:  Legislação de trânsito. Conhecimentos básicos de mecânica, eletricidade e manutenção de 
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automóveis. Direção defensiva.  Noções de primeiros socorros. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização para o 

trânsito. Segurança dos veículos. Habilitação. Infrações. Crimes de trânsito.

CARGO 107:  TÉCNICO EM PAVIMENTAÇÃO

Conhecimentos Específicos: Funções dos pavimentos - As camadas dos pavimentos - Nomenclatura técnica dos materiais 

de camadas dos pavimentos - Bases Classificatórias das Estruturas de Pavimento - Materiais de Insumo para Pavimentação.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

Língua Portuguesa:  1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central 

defendida  pelo  autor;  argumentação;  elementos  de  coesão;  inferências;  estrutura  e  organização  do  texto  e  dos 

parágrafos).  2.  Tipologia  e gêneros textuais.  3.  Figuras de linguagem. 4.  Emprego dos pronomes demonstrativos.  5. 

Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, 

causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; 

termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por 

subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas 

funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de 

tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17.  

Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Informática:  1 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente 

Microsoft Office,  BR Office. 2 Sistemas operacionais: Windows e LINUX. 3 Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas,  aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. 4 Conceitos de organização e de 

gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 5 Certificação e assinatura digital. 6 Segurança da Informação.

Conhecimentos Gerais: 1. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança 

e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível 

nacional e internacional.  2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 

contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, 

revistas, televisão, música e teatro. 5. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná e do Município de Paranavaí.

CARGO 201: LABORATORISTA EM PAVIMENTAÇÃO

Conhecimentos  Específicos:  Funções  dos  pavimento  -  As  camadas  dos  pavimentos  -  Nomenclatura  técnica  dos 

materiais de camadas dos pavimentos - Bases Classificatórias das Estruturas de Pavimentos - Materiais Preparados para 

Pavimentação - Materiais de Insumo para Pavimentação- Asfaltos e Alcatrões.

CARGO 202: OPERADOR DE USINA DE MICRO-PAVIMENTAÇÃO

Conhecimentos Específicos:   Funções dos pavimentos -  As camadas dos pavimentos -  Nomenclatura técnica dos 

materiais de camadas dos pavimentos - Bases Classificatórias das Estruturas de Pavimentos - Materiais de Insumo para 

Pavimentação.

CARGO 203: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 1° AO 5° ANO

Conhecimentos Específicos:   Lei  8.069,  de 13  de  julho  de  1990 – Estatuto  da  Criança  e do  Adolescente  (ECA) 

Constituição Federal: Dos Princípios Fundamentais; CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA  E DO DESPORTO – 

Seção I.   Política  Nacional  de Educação Especial  na Perspectiva da Educação Inclusiva.  Lei  de Diretrizes e  Bases da 

Educação Nacional – LDB 9394/96: noções de organização da educação básica e princípios e fins da educação nacional; 

Parecer CNE/CEB nº 22/2009, aprovado em 9 de dezembro de 2009 - Diretrizes Operacionais para a implantação do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos;  Parecer CNE/CEB nº 7/2010, aprovado em 7 de abril  de 2010 - Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica; Parecer CNE/CEB nº 4/2008, de 20 de fevereiro de 2008; Atendimento Educacional 

Especial: aspectos legais; Educação Inclusiva - Orientações pedagógicas;  a prática educativa e autonomia do professor e do 
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educando; saberes necessário a prática pedagógica; relação Teoria/Prática: práxis pedagógica; evasão, repetência e fracasso 

escolar; Teorias da Educação: as teorias não-críticas, as crítico - reprodutivistas , a crítica da educação , escola e democracia; 

O planejamento na educação: a problemática atual, a ressignificação da Prática do Planejamento, os fundamentos Histórico-

Antropológicos, o processo de Planejamento, os tipos e níveis de Planejamento, a estrutura e elaboração do Projeto de Ensino-

Aprendizagem, a estrutura e elaboração do Projeto Político-Pedagógico; Práticas de avaliação: observação, registro, portfólios, 

etc;  a  avaliação  como  processo  de  mediação,  como  práxis  transformadora.  Programa  de  Formação  de  Professores 

Alfabetizadores – Profa; Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª. à 4ª. Série; alfabetização e letramento: conceito; práticas 

pedagógicas;   Pressupostos  teórico-metodológicos  do  trabalho  docente  na  educação  básica:  o  trabalho  do  professor: 

organização e gestão do cotidiano.

CARGO 204: ELETROTÉCNICO

Conhecimentos  Específicos:  Eletricidade:  Eletromagnetismo.  Corrente  alternada,  monofásica,  trifásica,  potência  em 

corrente alternada. Correção de Fator de Potêncial.  Análise de circuitos. Instrumentos de medição de corrente, tensão e 

potência. Medição de isolamento e resistência de terra. Multímetros e osciloscópios. Máquinas e Instalações Elétricas: circuitos 

de comando de iluminação e força, lâmpadas de descarga, dispositivos de proteção, quadros de distribuição, Transformadores 

de força, auto-transformadores, transformadores de corrente e de tensão. Motores de indução monofásicos trifásicos. Ligação 

de motores monofásicos e trifásicos. Circuitos de comando, proteção e sinalização, contatores. Chaves de partida de motores 

com  tensão  reduzida.  Projeto  luminotécnico.  Projetos  de  instalações  prediais.   projetos  de  instrumentação  e  controle. 

Conhecimento de materiais industriais de baixa tensão e alta tensão. Análise de diagramas elétricos de força e de comando. 

Análise de projetos elétricos. Simbologia elétrica. Conhecimento das normas de baixa tensão – NBR 5410 – e de alta tensão – 

NBR 6979, Desenho: uso de escala e simbologia, Projeto de sistemas de comando e proteção de quadros de comando de 

motores de indução, medidor de vazão, sensor de pressão, sensor de nível, Especificação de cabos de força, de comando e 

eletrodutos,  iluminação  interna  e  externa.  Sistemas  de  Abastecimento  de  Água  e  Sistemas  de  Esgotamento  sanitário: 

Equipamentos eletromecânicos utilizados, projetos elétricos, especificações técnicas, equipamentos de comunicação, rádio 

comunicação  e  telefonia,  quadro  de  comando,  consumo  de  energia,  elaboração  e  fiscalização  de  projetos  elétricos, 

dimensionamento e orçamento, coordenação e supervisão de obras, operação e manutenção preventiva e corretiva. Consumo 

de energia elétrica. Noções de segurança e higiene do trabalho das tarefas realizadas. Relações humanas. 

CARGO 205: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Conhecimentos Específicos:  Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação profissional. 

Noções de Farmacologia.  Admissão,  alta,  óbito.  Assistência  de enfermagem ao exame físico.  Enfermagem nos exames 

complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte. Tratamento e 

assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica médico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e 

obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias. Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, 

esquema básico de vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso. Procedimentos técnicos 

relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, massagem de conforto, posições para exames, transporte do 

paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: sinais vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, 

crioterapia e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, 

esterilização,controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, 

cirúrgica, pré e pós operatório, emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e 

ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência do 

puerpério e suas complicações, prevenção do câncer cérvico-uterino e mama, planejamento familiar. 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa:  1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central 

defendida  pelo  autor;  argumentação;  elementos  de  coesão;  inferências;  estrutura  e  organização  do  texto  e  dos 

parágrafos).  2.  Tipologia  e gêneros textuais.  3.  Figuras de linguagem. 4.  Emprego dos pronomes demonstrativos.  5. 
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Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, 

causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; 

termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por 

subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas 

funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de 

tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17.  

Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Informática:  1 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente 

Microsoft Office,  BR Office. 2 Sistemas operacionais: Windows e LINUX. 3 Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas,  aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. 4 Conceitos de organização e de 

gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 5 Certificação e assinatura digital. 6 Segurança da Informação.

Conhecimentos Gerais: 1. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança 

e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível 

nacional e internacional.  2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 

contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, 

revistas, televisão, música e teatro. 5. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná e do Município de Paranavaí.

CARGO 401: ASSISTENTE SOCIAL

Conhecimentos Específicos: 1. Fundamentos do serviço social. 2. Política social. 3. Seguridade social. 4. Reforma sanitária. 

5. Serviço social na contemporaneidade: dimensões históricas, teórico metodológicas e ético-políticas no contexto atual do 

Serviço Social. 6. Serviço Social e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais. 7. O 

Serviço Social no Processo de reprodução de Relações Sociais. 8. Questão social e Serviço social. 9. Planejamento em serviço 

social: alternativas metodológicas de processos de planejamento, monitoramento e avaliação – formulação de programas, 

projetos e planos; processo de trabalho do Assistente Social. 10. Instrumentalidade do Serviço Social. 11. Pesquisa em Serviço 

Social.  12.  Indicadores  Sociais.  13.  Elaboração  de  laudos,  pareceres  e  relatórios  sociais.  14.  Trabalho  em  rede.  15. 

Interdisciplinaridade. 16. Atribuições do Assistente Social na Saúde. 17. O Serviço Social na década de 90. 18.  Gestão 

democrática na Saúde. 19. Legislação: SUAS (Sistema Único de Assistência Social); LOAS (Lei Orgânica da Assistência 

Social); Código de Ética Profissional do Assistente Social; Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social e o ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei da Saúde - SUS. Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso. Diretrizes Curriculares do 

Curso de Serviço Social ABEPSS e MEC, Constituição Federal, HumanizaSUS, Conselho Federal de Medicina.

CARGO 402: ENFERMEIRO PSF

Conhecimentos  Específicos:  Evolução  da  Política  de  Saúde.  SUS.  Legislação  e  financiamento.  (Leis  Orgânicas, 

Constituição, Norma Operacionais). Modelo Assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da Família. ORGANIZAÇÃO DO 

PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA:  acolhimento,  produção de  vínculo  e  responsabilização,  clínica 

ampliada  e outros princípios  da política  nacional  de humanização,  programação de  ações e construção  de agenda  

compartilhada  e  educação  permanente.  SAÚDE DA CRIANÇA:  Crescimento  e  desenvolvimento:  desenvolvimento  e 

crescimento  normal  e  suas  variações,  avaliação  do  crescimento  e  desenvolvimento  neuro-psicomotor,  principais 

problemas do desenvolvimento neuro-psicomotor. Programas de saúde da criança municipal, estadual e federal (vigilância 

ao Recém nascidos de risco, AIDPI, CRAAL, vigilância nutricional e outros). Problemas ambulatoriais mais freqüentes:  

Infecções  respiratórias  agudas,  verminoses,  dermatopatias  (dermatite  das  fraldas,  sudamina,  impetigo, 

dermatoparasitoses,  micoses,  dermatite  seborreica,  Diarreia  /  Desidratação  /  TRO).  Aleitamento  materno.  Programa 

Nacional  de  Imunizações.  Doenças  previníveis  por  imunização.  (Rubéola,  Sarampo,  Poliomielite,  Coqueluche, 

Tuberculose, Difteria, Tétano, hepatites, meningites, caxumba, varicela). SAÚDE DA MULHER: Assistência ao Pré- natal. 

Planejamento Familiar. Prevenção ao Câncer Cérvico Uterino e de Mamas. Aleitamento Materno. Doenças Sexualmente 

transmissíveis. SAÚDE DO ADULTO: Programa de Assistência Diabetes Mellitus. Programa de Assistência Hipertensão 

Arterial.  DST/AIDS.  Doenças  mais  freqüentes  na  rede  de  Atenção  Primária.  Doenças  Infecto-contagiosas. 
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EPIDEMIOLÓGIA:  Indicadores  de  Saúde  (Indicadores  de  Morbidade  e  de  Mortalidade).  Vigilância  Epidemiológica  à 

Doenças de Notificação Obrigatória. Cadeia Epidemiológica da transmissão das Doenças. Sistema de Informações em 

Saúde. PROGRAMAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE. IMUNIZAÇÃO: Princípios Básicos em Imunologia. Calendário 

nacional de imunização. Indicação/Contra-indicação de Imunobiológicos. Conservação de Imunobiológicos/ Rede de Frio.  

Cobertura Vacinal.

CARGO 403: ENGENHEIRO CIVIL COM ESPECIALIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO E PMF

Conhecimentos Específicos:  Funções dos pavimentos  -  As camadas dos pavimentos  -  Nomenclatura técnica dos 

materiais de camadas dos pavimentos - Bases Classificatórias das Estruturas de Pavimentos - Materiais de Insumo para 

Pavimentação - Materiais Preparados para Pavimentação - Resistência, Elasticidade e Viscoelasticidade dos Materiais de 

Pavimentação - Processos de Degradação dos Pavimentos Associados ao Tráfego e ao Clima - Interação Carga-Estrutura 

e Teorias de Análise de Camadas - Consideração Do Tráfego Misto Rodoviário e Urbano em Projetos de Pavimentos -  

Dimensionamento de Pavimentos Asfálticos - Avaliação Estrutural de Pavimentos Asfálticos- Reforços Estruturais Para 

Pavimentos  Asfálticos  -  Análise  Mecanicista  de  Estruturas  de  Pavimentos  Com a  Teoria  de  Sistemas  de  Camadas 

Elásticas.

CARGO 404: FARMACÊUTICO 

Conhecimentos  Específicos:  1.  Legislação farmacêutica,  ética  profissional,  gestão da farmácia  hospitalar,  sistema de 

distribuição de medicamentos: coletivo, individualizado e dose unitária. 2. Farmacotécnica de produtos não estéreis: análise de 

formulações; manipulação de fórmulas magistrais e oficinas; estabilidade de formulações extemporâneas; unitarização de 

medicamentos sólidos e líquidos; controle de qualidade. 3. Farmacotécnica de produtos estéreis: reconstituição, diluição e 

estabilidade  de  medicamentos  injetáveis;  unitarização  e  fracionamento  para  dispensação  por  dose  unitária;  preparo  de 

soluções para nutrição parenteral e outras formulações de grande volume; controle microbiológico, controle de qualidade; 

manipulação de quimioterápicos antineoplasicos; validação de processos. cálculos em farmácia, gestão de estoque: aquisição, 

armazenamento e controle de produtos farmacêuticos; sistema informatizados de controle de estoque; farmacodinâmica: vias 

de administração de medicamentos; mecanismos de ação dos fármacos; interação medicamentosa; fatores que interferem na 

ação dos fármacos; efeitos colaterais e reações adversas; alergia, tolerância e intoxicação; utilização de medicamentos em 

populações especiais: neonatos, crianças, gestantes, idosos; utilização de medicamentos em condições especiais: insuficiência 

renal, hepática, cardio vascular e respiratória. 4. Farmacocinética: conceitos gerais; parâmetros farmacocinéticos; metabolismo 

de medicamentos; margem terapêutica; posologia; fatores que alteram a farmacocinética; monitorização de fármacos na prática 

clínica; metodologia de monitorização. 5. Farmácia clínica e atenção farmacêutica: conceitos; uso racional de medicamentos; 

controle  e  seguimento  de  paciente;  problemas  relacionados  ao  medicamento;  monitorização  da  farmacoterapia; 

farmacoepidemiologia: farmacovigilância e estudos de utilização de medicamentos. 6. Farmacoeconomia: conceitos gerais; 

análise  custos-benefício,  custo-utilidade  e  custominimização.  7.  Seleção  de  medicamentos:  conceitos;  padronização  de 

medicamentos. 

CARGO 405: FISCAL AMBIENTAL 

Conhecimentos Específicos: Desenvolvimento Sustentável, Ecologia e Meio Ambiente, Conservação da Biodiversidade, 

Biomas, Ecossistemas, Noções de Climatologia, Qualidade da Água, Análise Físico-Química e Microbiológica de Água e 

Esgoto, Tratamento de Água e Efluentes, Manejo de Bacias Hidrográficas, Poluição ambiental: água, solo e ar, Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos,  Gestão Ambiental,  Estudo  de Impacto Ambiental  (EIA)  e  Relatório  de Impacto Ambiental  (RIMA), 

Legislação Ambiental.

CARGO 406: MÉDICO ESF

Conhecimentos Específicos:  POLÍTICA DE SAÚDE:  Evolução da Política de Saúde. SUS. Legislação e financiamento. 

Modelo  Assistencial.  Programa/Estratégia  de  Saúde  da  Família.  ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA 

ATENÇÃO BÁSICA: acolhimento, produção de vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros princípios da política 
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nacional de humanização, programação de ações e construção de agenda compartilhada e educação permanente. A educação 

em saúde na prática  do ESF.  Sistema de informação da atenção básica.  Noções Básicas  de Epidemiologia:  Vigilância 

epidemiológica, Indicadores Básicos de Saúde. Atuação do Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, 

Hipertensão, Diabetes. Atenção à Saúde da Mulher. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto e 

do  Idoso.  Exame  Clínico;  Considerações  Biológicas  em Medicina  Clínica;  doenças  causadas  por  agentes  biológicos  e 

ambientais; Doenças causadas por riscos do meio ambiente e agentes físicos e químicos; Doenças dos sistemas orgânicos; 

DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria 

e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e 

Doenças de Motivação Compulsória; Fundamentos de Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria; Emergências Médicas: 

Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas dos distúrbios metabólicos e endócrinos gastroenterológicos, 

das doenças infectocontagiosas, dos estados alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da Ortopedia, das feridas e 

queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da Oftalmologia e Otorrinolaringologia, intoxicações exógenas. Saúde 

da família na busca da humanização e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no ESF. Tratamento de feridas no domicílio. 

Controle  da  dor  no  domicílio.  Intervenções  Médica  na  internação  domiciliar  e  assistência  Médica  em domicílio.  Visitas 

Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. Prevenção, 

nutrição  e  doenças  nutricionais.  Antibióticos,  quimioterapicos  e  corticoides.  Epidemiologia,  etiologia  clínica,  laboratório, 

diagnostico  diferencial  das  seguintes  afecções:  Aparelho  digestivo:  esofagite,  gastrite,  ulcera  péptica,  doença  intestinal 

inflamatória  e cirrose hepática;  Aparelho cardiovascular:  angina pectoris,  infarto  agudo do miocárdio,  hipertensão arterial 

sistêmica; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal: infecções do trato urinário, GNDA e GNC; 

Aparelho respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e DPOC.

CARGO 407: MÉDICO PLANTONISTA

Conhecimentos  Específicos:  Ética  e  legislação  profissional.  A educação  em saúde  na  prática  do  PSF.  Sistema  de 

informação da atenção básica. Noções Básicas de Epidemiologia: Vigilância epidemiológica, Indicadores Básicos de Saúde. 

Atuação do Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção a Saúde da Mulher. 

Atenção a Saúde da Criança. Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas 

em Medicina Clínica; doenças causadas por agentes biológicos e ambientais; Doenças causadas por riscos do meio ambiente 

e agentes físicos e químicos; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, 

Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, 

Fundamentos da Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Motivação Compulsória; Fundamentos de Saúde 

Pública; Fundamentos de Pediatria; Emergências Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas dos 

distúrbios  metabólicos  e  endócrinos  gastroenterológicos,  das  doenças  infectocontagiosas,  dos  estados  alérgicos  e 

dermatológicos, dos politraumatizados, da Ortopedia, das feridas e queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da 

Oftalmologia e Otorrinolaringologia, intoxicações exógenas. Saúde da família na busca da humanização e da ética na atenção 

a saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na 

internação  domiciliar  e  assistência  Médica  em  domicílio.  Visitas  Domiciliares.  Trabalho  em  equipe  multiprofissional. 

Relacionamento  Interpessoal.  Propedêutica  em clínica  médica.  Prevenção,  nutrição  e  doenças  nutricionais.  Antibióticos, 

quimioterapicos e corticoides.  Epidemiologia,  etiologia  clínica,  laboratório,  diagnostico diferencial  das seguintes afecções: 

Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: 

angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial  sistêmica; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e 

linfomas; Sistema renal: infecções do trato urinário, GNDA e GNC; Aparelho respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e 

DPOC.

CARGO 408: MÉDICO PSIQUIATRA

Conhecimentos Específicos: 1. Relação médico - paciente e técnicas de entrevista. 2. Desenvolvimento humano ao longo 

do ciclo vital. 3. Exame clínico do paciente psiquiátrico. 4. Sinais e sintomas em psiquiatria. 5. Delirium, demência, transtornos 

amnésticos  e  outras condições psicopatológicas  devido a  uma condição  medica   geral.  6.  Transtornos relacionados a 
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substancias  psicoativas.  7.  Esquizofrenia  e  outros  transtornos  psicóticos.  8.  Transtornos  do  humor.  9.  Transtornos  de 

ansiedade.  10.  Sexualidade  humana.  11.  Transtornos  de  personalidade.  12.  Medicina  psiquiátrica  de  emergência.  13. 

Psicoterapias.  14.  Terapias  biológicas.  15.  Psiquiatria  infantil:  avaliação,  exame  e  retardo  mental.  16.  Transtornos  de 

aprendizagem. 17. Transtorno de déficit de atenção. 18. Transtornos de tique. 19. Transtorno do humor e suicídio em crianças e 

adolescentes. 20. Abuso de substancias psicoativas na adolescência. 21. Tratamento psiquiátrico de crianças e adolescentes. 

22. Questões forenses em psiquiatria. 23. Psiquiátrica geriátrica. 24. Cuidados no final da vida e medicina psiquiátrica paliativa. 

25. Ética na psiquiatria. 26. Psiquiatria pública e hospitalar. 27. O sistema de saúde em psiquiatria e medicina.
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