
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Cód. 
Cargo 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Cargo (Ca

ADMINISTRADOR H

ADVOGADO 

ASSISTENTE PEDAG

ASSISTENTE SOCIA

ASSISTENTE SOCIA

BIÓLOGO 

CONTADOR 

CONTROLADOR INT

ENFERMEIRO 

ENFERMEIRO (SAMU

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO ELÉTR

FARMACÊUTICO/BIO

GESTOR DE MARKET

GESTOR DE SERVIÇ
SAÚDE 

 

ategoria) 

OSPITALAR 

GÓGICO 

AL 

AL 

TERNO 

U) 

L 

RICO 

OQUÍMICO 

TING 

ÇO NO SISTEMA DE 

Escolaridade 

NÍVEL SUPERIOR CO
HOSPITALAR 
NÍVEL SUPERIOR C
REGISTRO NO RESP. 
NÍVEL SUPERIOR CO
NORMAL 
NÍVEL SUPERIOR CO
COM REGISTRO N
PROFISSIONAL. 
NÍVEL SUPERIOR CO
COM REGISTRO N
PROFISSIONAL. 
NÍVEL SUPERIOR 
BIOLÓGICAS OU BIOL
NÍVEL SUPERIOR 
CONTÁBEIS COM 
CONSELHO PROFISSI
NÍVEL SUPERIOR CO
CIENCIAS CONTÁBEIS
NÍVEL SUPERIOR EM 
NO RESPECTIVO CON
NÍVEL SUPERIOR EM 
NO RESPECTIVO CON
NÍVEL SUPERIOR C
CIVIL COM REGISTRO
PROFISSIONAL 
NÍVEL SUPERIOR C
ELÉTRICA COM R
CONSELHO PROFISSI
NÍVEL SUPERIOR 
FARMACÊUTICAS E 
NO RESPECTIVO CON
NÍVEL SUPERIOR CO
MARKETING 
NÍVER SUPERIOR CO
COM ESPECIALIZAÇÃ

Anexo I – D
PREFE

N

 / Requisitos Exigid

OMPLETO EM ADMINIS

OMPLETO EM DIREI
 CONSELHO PROFISSI
MPLETO EM PEDAGOG

OMPLETO EM SERVIÇO
NO RESPECTIVO CO

OMPLETO EM SERVIÇO
NO RESPECTIVO CO

COMPLETO EM C
LOGIA 

COMPLETO EM C
REGISTRO NO RES
IONAL. 
MPLETO EM ADMINIS
S, ECONOMIA E/OU D
 ENFERMAGEM COM R
NSELHO PROFISSIONA
 ENFERMAGEM COM R
NSELHO PROFISSIONA
COMPLETO EM ENG
O NO RESPECTIVO CO

COMPLETO EM ENG
REGISTRO NO RES
IONAL 

COMPLETO EM C
BIOQUÍMICA COM R

NSELHO PROFISSIONA
OMPLETO EM PROPAG

OMPLETO EM QUALQU
ÃO EM GESTÃO DE SER

 

 

 

DOS CARGOS 
EITURA MUN

 
ÍVEL SUPERI

 

os 
N.º 

Total de 
Vagas 

STRAÇÃO 01 

ITO COM 
IONAL 05 

GIA E/OU 40 

O SOCIAL 
ONSELHO 09 

O SOCIAL 
ONSELHO 06 

CIÊNCIAS 04 

CIENCIAS 
SPECTIVO 01 

STRAÇÃO, 
DIREITO 01 

REGISTRO 
AL. 22 

REGISTRO 
AL. 8 

GENHARIA 
ONSELHO 03 

GENHARIA 
SPECTIVO 01 

CIÊNCIAS 
REGISTRO 
AL 

08 

GANDA E 01 

UER ÁREA 
RVIÇOS E 01 

 
 E DAS VAGA
NICIPAL 

IOR 

 
N.º de Vagas 
Portadores de 

Deficiência 
C

- 

- 

4 

1 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

AS 

Nº de Vagas 
Classificatórias 

da 1º Etapa 

C
H
Se

- 

- 

- 

- 4

- 4

- 4

- 

- 

- 4

- 4

- 

- 

- 4

- 

- 4

Carga 
orária 

emanal 

Vencimen
Base R$ 

 

40hs 2.199,94

40hs 1.723,54

30hs 935,27 

40hrs 2.199,94

40hrs 1.723,54

40hrs 2.199,94

40hs 2.860,00

40hs 3.800,00

40hrs 2.199,94

40hrs 2.199,94

40hs 1.723,54

40hs 1.723,54

40hrs 2.199,94

40hs 1.723,54

40hrs 3.800,00

nto Valor da 
Taxa de 

Inscrição 
(R$) 

Lo

4 100,00 SE
SA

4 100,00 GA
PR

100,00 SE
ED

4 100,00 
SE
SA

4 100,00 
SE
AS
SO

4 100,00 SE
SA

0 100,00 
SE
FI

0 100,00 GA
PR

4 100,00 SE
SA

4 100,00 SE
SA

4 100,00 
SE
PL
O

4 100,00 
SE
PL
O

4 100,00 
SE
SA

4 100,00 SE
CO

0 100,00 SE
SA

17 

ocal de Trabalho 
 

ECRETARIA DE 
AÚDE 
ABINETE DO 
REFEITO 
ECRETARIA DE 
DUCAÇÃO 
ECRETARIA DE 
AÚDE 

ECRETARIA DE 
SSISTENCIA 
OCIAL 
ECRETARIA DE 
AÚDE 
ECRETARIA DE 
INANÇAS 

ABINETE DO 
REFEITO 
ECRETARIA DE 
AÚDE 
ECRETARIA DE 
AÚDE 
ECRETARIA DE 
LANEJAMENTO E 
BRAS 
ECRETARIA DE 
LANEJAMENTO E 
BRAS 
ECRETARIA DE 
AÚDE 

ECRETARIA DE 
OMUNICAÇÃO 
ECRETARIA DE 
AÚDE 
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SISTEMAS DE SAÚDE COM NO MÍNIMO 450H. 

16 
MEDICO ANESTESISTA NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA COM 

ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA E REGISTRO NO 
RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL. 

01 - - 40hrs 2.529,93 100,00 
SECRETARIA DE 
SAÚDE 

17 
MEDICO CIRURGIÃO GERAL NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA COM 

ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA E REGISTRO NO 
RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL. 

01 - - 40hrs 2.529,93 100,00 
SECRETARIA DE 
SAÚDE 

18 
MEDICO CLINICO GERAL NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA COM 

ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA E REGISTRO NO 
RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL. 

02 - - 40hrs 2.199,94 100,00 
SECRETARIA DE 
SAÚDE 

19 MÉDICO 
ENDOSCOPISTA/COLONOSCOPISTA 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA COM 
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA E REGISTRO NO 
RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL. 

01 - - 40hrs 2.529,93 100,00 
SECRETARIA DE 
SAÚDE 

20 
MÉDICO NEUROCIRURGIÃO 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA COM 
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA E REGISTRO NO 
RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL. 

01 - - 40hrs 2.529,93 100,00 
SECRETARIA DE 
SAÚDE 

21 
MÉDICO ORTOPEDISTA 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA COM 
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA E REGISTRO NO 
RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL. 

01 - - 40hrs 2.529,93 100,00 
SECRETARIA DE 
SAÚDE 

22 MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA COM 
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA E REGISTRO NO 
RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL. 

01 - - 40hrs 2.529,93 100,00 
SECRETARIA DE 
SAÚDE 

23 MÉDICO PEDIATRA 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA COM 
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA E REGISTRO NO 
RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL. 

02 - - 40hrs 2.529,93 100,00 
SECRETARIA DE 
SAÚDE 

24 MÉDICO PLANTONISTA  
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA COM 
REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO 
PROFISSIONAL. 

16 1 - 40hrs 63,00/h 100,00 
SECRETARIA DE 
SAÚDE 

25 MÉDICO PLANTONISTA (SAMU) 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA COM 
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA E REGISTRO NO 
RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL. 

04 - - 40hrs 53,70/h 100,00 
SECRETARIA DE 
SAÚDE 

26 MÉDICO PSIQUIATRA 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA COM 
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA E REGISTRO NO 
RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL. 

01 - - 40hrs 2.529,93 100,00 
SECRETARIA DE 
SAÚDE 

27 MÉDICO RADIOLOGISTA 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA COM 
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA E REGISTRO NO 
RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL. 

01 - - 40hrs 2.529,93 100,00 
SECRETARIA DE 
SAÚDE 

28 MÉDICO UROLOGISTA. 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA COM 
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA E REGISTRO NO 
RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL. 

02 - - 40hrs 2.529,93 100,00 
SECRETARIA DE 
SAÚDE 

29 
NUTRICIONISTA NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM NUTRIÇÃO COM 

REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO 
PROFISSIONAL. 

02 - - 40hrs 2.199,94 100,00 
SECRETARIA DE 
SAÚDE 

30 
NUTRICIONISTA NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM NUTRIÇÃO COM 

REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO 
PROFISSIONAL. 

03 - - 40hrs 1.723,54 100,00 
SEC. ASSISTENCIA 
SOCIAL 

31 
ODONTÓLOGO NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM ODONTOLOGIA 

COM REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO 
PROFISSIONAL. 

06 1 - 40hrs 2.199,94 100,00 
SECRETARIA DE 
SAÚDE 

32 
PROFESSOR ENS. FUND. SERIES 
INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM PEDAGOGIA E/OU 
NORMAL 60 6 - 30hrs 1.336,11 100,00 SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

33 
PROFESSOR ENS. FUND. SERIES 
FINAIS – CIENCIAS 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM CIENCIAS 
BIOLOGICAS E/OU BIOLOGIA (LIC. PLENA) 07 1 - 30hs 1.336,11 100,00 SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 
34 PROFESSOR ENS. FUND. SERIES NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM LETRAS COM HAB. 12 1 - 30hs 1.336,11 100,00 SECRETARIA DE 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 19 

FINAIS – PORTUGUÊS EM PORTUGUES E LITERATURA DA LINGUA 
PORTUGUESA 

EDUCAÇÃO 

35 PROFESSOR ENS. FUND. SERIES 
FINAIS – INGLÊS 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM LETRAS COM HAB. 
EM INGLES 04 - - 30hs 1.336,11 100,00 SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 
36 PROFESSOR ENS. FUND. SERIES 

FINAIS – HISTÓRIA 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM HISTÓRIA 12 1 - 30hs 1.336,11 100,00 SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 
37 PROFESSOR ENS. FUND. SERIES 

FINAIS – GEOGRAFIA 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM GEOGRAFIA 03 - - 30hs 1.336,11 100,00 SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 
38 PROFESSOR ENS. FUND. SERIES 

FINAIS – MATEMÁTICA 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM MATEMATICA 10 - - 30hs 1.336,11 100,00 SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 
39 PROFESSOR ENS. FUND. SERIES 

FINAIS – EDUCAÇÃO FÍSICA 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 07 - - 30hs 1.336,11 100,00 SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 
40 PROFESSOR ENS. FUND. SERIES 

INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL  
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM PEDAGOGIA E/OU 
NORMAL 30 3 - 30hs 1.336,11 100,00 ALDEIAS 

INDÍGENAS 

41 
PROFESSOR ENS. FUND. SERIES 
FINAIS - PORTUGUES 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM LETRAS COM HAB. 
EM PORTUGUES E LITERATURA DA LINGUA 
PORTUGUESA 

01 - - 30hs 1.336,11 100,00 
ALDEIAS 
INDÍGENAS 

42 PROFESSOR ENS. FUND. SERIES 
FINAIS – MATEMATICA 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM MATEMATICA 01 - - 30hs 1.336,11 100,00 ALDEIAS 
INDÍGENAS 

43 PROFESSOR ENS. FUND. SERIES 
FINAIS – CIENCIAS 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM CIENCIAS 
BIOLÓGICAS E/OU BIOLOGIA (LIC. PLENA) 01 - - 30hs 1.336,11 100,00 ALDEIAS 

INDÍGENAS 
44 PROFESSOR ENS. FUND. SERIES 

FINAIS – HISTORIA 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM HISTÓRIA 01 - - 30hs 1.336,11 100,00 ALDEIAS 

INDÍGENAS 
45 PROFESSOR ENS. FUND. SERIES 

FINAIS - GEOGRAFIA 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM GEOGRAFIA 01 - - 30hs 1.336,11 100,00 ALDEIAS 

INDÍGENAS 
46 

PSICÓLOGO NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM PSICOLOGIA COM 
REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO 
PROFISSIONAL 

03 - - 40hrs 1.723,54 100,00 
SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

47 
PSICÓLOGO   NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM PSICOLOGIA COM 

REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO 
PROFISSIONAL 

02 - - 40hrs 2.199,94 100,00 
SECRETARIA DE 
SAÚDE 

48 
TÉCNICO EM CONTROLADORIA NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM ADMINISTRAÇÃO, 

CIENCIAS CONTÁBEIS, ECONOMIA E/OU 
MATEMÁTICA 

02 - - 40hrs 1.723,54 100,00 
GABINETE DO 
PREFEITO 

49 TERAPEUTA OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR COMPLETO NA AREÁ DE TERAPIA 
OCUPACIONAL 02 - - 40hrs 2.199,94 100,00 SECRETARIA DE 

SAÚDE 

50 TESOUREIRO NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM CIENCIAS 
CONTÁBEIS E/OU MATEMÁTICA 01 - - 40hrs 1.723,54 100,00 SECRETARIA DE 

FINANÇAS 

 
. 

 

NÍVEL MÉDIO 

 

Cód. 
Cargo Cargo (Categoria) Escolaridade / Requisitos Exigidos 

N.º 
Total de 
Vagas 

N.º de Vagas 
Portadores de 

Deficiência 

Nº de Vagas 
Classificatórias 

da 1º Etapa 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Base R$ 

 

Valor da 
Taxa de 

Inscrição 
(R$) 

Local de Trabalho 
 

01 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS ENSINO MÉDIO COMPLETO 42 4 - 40hs 574,53 70,00 SECRETARIA DE 
SAÚDE 

02 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ENSINO MÉDIO COMPLETO 33 3 - 40hs 574,53 70,00 SECRETARIA DE 
SAÚDE 
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03 APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
– NUTRIÇÃO ESCOLAR 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 34 3 - 30hs 554,27 70,00 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

04 APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
– LIMPEZA 

ENSINO MÉDIO COMPLETO
34 3 - 30hs 554,27 70,00 SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

05 APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
– TRANSPORTE 

ENSINO MÉDIO COMPLETO
10 1 - 30hs 554,27 70,00 SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 
06 APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

– VIGIA/PORTEIRO
ENSINO MÉDIO COMPLETO

12 1 - 30hs 554,27 70,00 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

07 APOIO ADMINISTRATIVO – NUTRIÇÃO 
ESCOLAR 

ENSINO MÉDIO COMPLETO
10 1 - 40hs 554,27 70,00 ALDEIAS 

INDÍGENAS 

08 APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
– LIMPEZA 

ENSINO MÉDIO COMPLETO
10 1 - 40hs 554,27 70,00 ALDEIAS 

INDIGENAS 

09 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
ENSINO MÉDIO COMPLETO

10 1 - 40hrs 574,53 70,00 SECRETARIA DE 
SAÚDE 

10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
ENSINO MÉDIO COMPLETO

12 1 - 40hrs 574,53 70,00 
SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
ENSINO MÉDIO COMPLETO

05 - - 40hs 574,53 70,00 SECRETARIA DE 
FINANÇAS 

12 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
ENSINO MÉDIO COMPLETO

06 - - 40hs 574,53 70,00 SECRETARIA DE 
SAÚDE 

13 FISCAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA 
ENSINO MÉDIO COMPLETO

02 - - 40hrs 574,53 70,00 SECRETARIA DE 
SAÚDE 

14 FISCAL DE TRIBUTOS, OBRAS E 
POSTURAS 

ENSINO MÉDIO COMPLETO
06 - - 40hs 574,53 70,00 SECRETARIA DE 

FINANÇAS 

15 INSTRUTOR DE MARCENARIA 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTO 
NA AREA 01 - - 40hs 574,53 70,00 

SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

16 INSTRUTOR DE PINTURA EM MÓVEIS E 
PAREDE 

ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTO 
NA AREA 01 - - 40hs 574,53 70,00 

SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

17 MONITOR DE MÚSICA 
ENSINO MÉDIO COMPLETO

01 - - 40hs 574,53 70,00 
SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

18 MOTORISTA 
ENSINO MÉDIO COMPLETO + CNH CATEGORIA D 
+ PROVA PRÁTICA 06 1 - 40hs 574,53 70,00 SECRETARIA DE 

VIAÇÃO E OBRAS 

19 MOTORISTA 
ENSINO MÉDIO COMPLETO + CNH CATEGORIA B 
+ PROVA PRÁTICA 03 - - 40hs 574,53 70,00 

SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

20 MOTORISTA ENSINO MÉDIO COMPLETO + CNH CATEGORIA 
B+ PROVA PRÁTICA 04 - - 40hs 599,98 70,00 SECRETARIA DE 

SAÚDE 

21 MOTORISTA (SAMU) ENSINO MÉDIO COMPLETO + CNH CATEGORIA 
D+ PROVA PRÁTICA 08 1 - 40hs 599,98 70,00 SECRETARIA DE 

SAÚDE 
 

22 
OPERADOR DE MÁQUINA DE 
TERRAPLANAGEM - MOTONIVELADORA 

ENSINO MÉDIO COMPLETO + CNH CATEGORIA 
C+ PROVA PRÁTICA 03 - - 40hs 1.000,00 70,00 SECRETARIA DE 

VIAÇÃO E OBRAS 
23 
 

OPERADOR DE MÁQUINA DE 
TERRAPLANAGEM – PÁ CARREGADEIRA 

ENSINO MÉDIO COMPLETO + CNH CATEGORIA 
C+ PROVA PRÁTICA 01 - - 40hs 1.000,00 70,00 SECRETARIA DE 

VIAÇÃO E OBRAS 
24 

OPERADOR DE MÁQUINA DE 
TERRAPLANAGEM – RETROESCAVADEIRA 
(POCÃ) 

ENSINO MÉDIO COMPLETO + CNH CATEGORIA 
C+ PROVA PRÁTICA 01 - - 40hs 1.000,00 70,00 

SECRETARIA DE 
VIAÇÃO E OBRAS 

25 OPERADOR DE MÁQUINA DE 
TERRAPLANAGEM – TRATOR DE ESTEIRA 

ENSINO MÉDIO COMPLETO + CNH CATEGORIA 
C+ PROVA PRÁTICA 01 - - 40hs 1.000,00 70,00 SECRETARIA DE 

VIAÇÃO E OBRAS 
26 PROFESSOR DE ARTES ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTO 

NA AREA 01 - - 40hs 574,53 70,00 SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
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SOCIAL 
27 PROFESSOR DE ARTESANATO 

ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTO 
NA AREA 02 - - 40hrs 574,53 70,00 

SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

28 
 PROFESSOR DE CABELEIREIRO 

ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTO 
NA AREA 02 - - 40hs 574,53 70,00 

SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

29 
 PROFESSOR DE CORTE E COSTURA 

ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTO 
NA AREA 03 - - 40hs 574,53 70,00 

SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

30 PROFESSOR DE DANÇA 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTO 
NA AREA 01 - - 40hrs 574,53 70,00 

SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

 
31 PROFESSOR DE GRAFITE 

ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTO 
NA AREA 01 - - 40hs 574,53 70,00 

SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

32 PROFESSOR DE MANICURE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTO 
NA AREA 02 - - 40hs 574,53 70,00 

SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

33 
 PROFESSOR DE MÚSICA 

ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTO 
NA AREA 01 - - 40hrs 574,53 70,00 

SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

34 PROFESSOR DE MÚSICA E PERCUSSÃO 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTO 
NA AREA 01 - - 40hs 574,53 70,00 

SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

35 PROFESSOR DE TAEKWONDO 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTO 
NA AREA 01 - - 40hs 574,53 70,00 

SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

36 PROFESSOR DE TEATRO 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTO 
NA AREA 01 - - 40hrs 574,53 70,00 

SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

37 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 42 4 - 40hs 678,65 70,00 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

38 
 TECNICO EM ENFERMAGEM ENSINO MÉDIO COMPLETO COM REGISTRO NO 

RESPECTIVO CONSELHO 50 5 - 40hs 731,22 70,00 SECRETARIA DE 
SAÚDE 

39 
 TECNICO EM ENFERMAGEM (SAMU) ENSINO MÉDIO COMPLETO COM REGISTRO NO 

RESPECTIVO CONSELHO 08 1 - 40hrs 731,22 70,00 SECRETARIA DE 
SAÚDE 

40 TECNICO EM INFORMÁTICA ENSINO MÉDIO COMPLETO 02 - - 40hs 574,53 70,00 SECRETARIA DE 
FINANÇAS 

41 TECNICO EM RADIOLOGIA ENSINO MÉDIO COMPLETO COM REGISTRO NO 
RESPECTIVO CONSELHO 06 1 - 40hrs 731,22 70,00 SECRETARIA DE 

SAÚDE 
42 
 TECNICO EM TOMOGRAFIA ENSINO MÉDIO COMPLETO COM REGISTRO NO 

RESPECTIVO CONSELHO 01 - - 40hs 731,22 70,00 SECRETARIA DE 
SAÚDE 
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ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

Cód. 
Cargo Cargo (Categoria) Escolaridade / Requisitos Exigidos 

N.º 
Total de 
Vagas 

N.º de Vagas 
Portadores de 

Deficiência 

Nº de Vagas 
Classificatórias 

da 1º Etapa 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Base R$ 

 

Valor da 
Taxa de 

Inscrição 
(R$) 

Local de Trabalho 
 

01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 04 - - 40hs 545,00 40,00 SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

02 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 12 1 - 40hs 545,00 40,00 
SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

03 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 15 1 - 40hs 545,00 40,00 SECRETARIA DE 
SAÚDE 

04 COZINHEIRO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 03 - - 40hs 545,00 40,00 
SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

05 VIGIA ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 08 1 - 40hs 545,00 40,00 SECRETARIA DE 
SAÚDE 

06 VIGIA ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 05 - - 40hs 545,00 40,00 
SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

O  conteúdo  programático  das  provas  do  Concurso  Público  nº  001/2011  da  Prefeitura Municipal  de 
Barra  do  Garças  –  MT  está  distribuído  em  grupos  por  grau  de  escolaridade,  de  acordo  com  as 
disposições deste anexo. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no edital para 
cada  cargo  consistirão  em:  LÍNGUA  PORTUGUESA:  1.  Interpretação  de  texto;  2.  Sinônimo  e 
antônimo;  3.  Ortografia;  4.  Divisão  silábica;  5.  Acentuação  gráfica;  6.  Pontuação;  7.  fonética:  letras, 
fonemas, sílabas, encontro vocálico (ditongo, tritongo, hiato), encontro consonantal, dígrafo; 8. Classe 
de palavras:  (classificação  e uso)  substantivo,  artigo,  adjetivo,  preposição,  pronome, numeral,  verbo, 
advérbio,  conjunção  e  interjeição;  MATEMÁTICA:  1.Sistema  de  numeração:  números  naturais  e 
numerais ordinais; 2. Operações aritméticas fundamentais: adição; subtração; multiplicação; divisão; 3. 
Operações  com  números  inteiros  e  números  fracionários  e  problemas  envolvendo  as  operações 
fundamentais;  4.  Unidades  de  medida  de  comprimento,  área,  volume,  massa  e  tempo;  5.Estudo  da 
proporcionalidade e regra de três;6. Porcentagem e juros simples; 7. Frações; 8. Números decimais; 9. 
Geometria;  10.  Potenciação;  11.  Equações  e  inequações  de  1º  Grau.  CONHECIMENTOS GERAIS:  1. 
História  do  Estado  de  Mato  Grosso:  Período  Colonial;  a  bandeira  de  Pascoal  Moreira  Cabral;  a 
descoberta de ouro; o abastecimento da região; a descoberta de novas minas; criação da capitania de 
Mato Grosso; 2. Período Imperial: a transferência da capital para Cuiabá; a economia: erva mate, poaia, 
borracha,  casas  comerciais,  usinas  de  açúcar  e  pecuária;  a  questão  da  escravidão;  3.  Período 
Republicano:  o  coronelismo  e  a  1.ª  República;a  divisão  do  Estado  de  Mato  Grosso;os  processos  de 
migração;  4.  Geografia  do  estado  de  Mato  Grosso:  Os  municípios  de  Mato  Grosso;  Localização 
geográfica; Os  componentes do meio  físico  e  suas  relações:  relevo,  clima,  hidrografia  e  vegetação; A 
utilização dos recursos naturais e a Preservação ambiental; Aspectos da colonização oficial e particular 
em Mato Grosso e a formação dos municípios; Fluxos migratórios e a ocupação da fronteira agrícola. 
Meios  de  transporte  e  comunicação;  Atividades  econômicas;  5.  Município  de  Barra  do  Garças/MT: 
aspectos históricos, geográficos, econômicos, políticos, sociais e outros; poder legislativo e executivo; 6. 
Atualidades: conhecimentos sobre os fatos atuais do Mundo, do País e do Estado de Mato Grosso e do 
Município de Barra do Garças/MT adquiridos através dos meios de comunicação. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

Auxiliar de Serviços Gerais: 1. Limpeza de pisos,  tapetes, móveis e objetos diversos; 2. Limpeza de 
paredes,  tetos, portas,  rodapés,  luminárias,  vidraças e persianas;  limpeza de  ralos,  caixa de gordura, 
vasos  e  pias;  3.  Polimento  de  objetos,  peças  e  placas  de metal;  4.  Uso  e  cuidados  com materiais  de 
limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo; 5. Limpeza de ruas e coleta de lixo; 6. Serviços 
de capinagem, jardinagem, aceramento de cercas, podas de árvores, serviços de serventes de obras; 7. 
Prevenção de acidentes; 8. Atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional para o 
trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. 
 
Cozinheiro: 1. Recebimento e conferência de gêneros alimentícios e outros materiais; 2. Controle de 
materiais  e  utensílios  usados  na  cozinha;  3.  Higiene  e  limpeza  da  cozinha;  higiene  e  limpeza  dos 
utensílios;  higiene  e  saúde  corporal;  4.  Reconhecimento  de  gêneros  alimentícios  impróprios  do 
consumo  humano;  5.  Limpeza  de  pisos,  móveis  e  objetos  diversos;  6.  Conhecimentos  inerentes  ao 
funcionamento  de  copa/cozinha;  7.  Regras  de  atendimento  padrão  de  servir  formalmente  uma 
refeição; 8. Técnicas de confecção de bolos, doces, sucos, café, chás e comidas em geral; 9. Técnicas de 
armazenamento  de  alimentos  naturais  e  congelados;  10.  Conhecimento  sobre  diversos  tipos  de 
equipamentos de cozinha; 11. Noções básicas de culinária; 12. Regras de hierarquias no serviço público 
municipal. 
 
Vigia:  Noções  de  segurança  no  trabalho:  EPIS  ‐  Equipamentos  de  Proteção  Individual;  Noções  de 
higiene  e  limpeza;  Regras  de  Segurança;  Equipamentos  de  Proteção;  Relações  interpessoais;  Ética 
profissional,  Noções  acerca  das  funções  inerentes  ao  cargo,  tais  como:  Técnicas  e  Métodos  de 
Segurança e Vigilância; Prevenção de acidentes; Primeiros socorros; Atitudes diante de incêndios (uso 
de extintores); Postura profissional. Organização; conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, 
do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. 
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ENSINO MÉDIO COMPLETO 
1 – As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no edital 
para cada cargo consistirão em: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Interpretação de texto; 2. Uso informal e 
formal da língua; uso da língua e adequação ao contexto, norma culta; 3. Elementos da comunicação e 
funções  da  Linguagem;  4.  Significação  de  palavras:  antonímia,  sinonímia,  homonímia,  paronímia. 
Polissemia. Denotação e conotação.   5. Ortografia; 6. Classes de palavras; 7. Estrutura e  formação de 
palavras.  8.  Acentuação  gráfica  e  tônica.    9.  Sintaxe:  oração  e  período,  tipos  de  sujeito,  tipos  de 
predicado, processos de coordenação e subordinação, regência nominal e verbal, crase, concordância 
nominal  e  verbal,  pontuação.  MATEMÁTICA:  Radicais:  operações  –  simplificação,  propriedade  – 
racionalização  de  denominadores;  Equação  de  2º  grau:  resolução  das  equações  completas, 
incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Função do 
1º  grau  –  função  constante;  Razão  e  Proporção;  Grandezas  Proporcionais;  Regra  de  três  simples  e 
composta;  Porcentagem;  Juros  Simples  e  Composto;  Conjunto  de  números  reais;  Fatoração  de 
expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; PA e PG; Análise combinatória; Probabilidade; 
Função do 2º grau; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz 
quadrada;  Sistema  de  medidas:  comprimento,  superfície,  massa,  capacidade,  tempo  e  volume. 
CONHECIMENTOS  GERAIS:  Historia  Política  e  Econômica  de  Mato  Grosso.  1.  Antecedentes 
históricos da fundação de Cuiabá, 1.1 Fundação de Cuiabá, 1.2 Idéias de administradores e primeiros 
desentendimentos,  1.3  Rodrigo  César  e  o  ouro  de  Cuiabá;  1.4  Os  Lemes;  1.5  Índios  Paiaguás;  1.6 
Fundação de Vila Bela; 1.7 Capitães‐generais de 1748 a 1821; 1.8 Forte de Coimbra; 1.9 Mato Grosso no 
Primeiro  Império;  1.10  A  Rusga;  1.11  Os  Alencastro  1.12 Mato  Grosso  na  guerra  do  Paraguai;  1.13 
Divisão do Estado. Geografia de Mato Grosso 1.1 Mato Grosso e a região Centro‐Oeste; 1.2 Geopolítica 
de  Mato  Grosso;  1.3  Ocupação  do  território;  1.4  aspectos  físicos  e  domínios  naturais  do  espaço 
matogrossense; 1.5 Aspectos  socioeconômicos de Mato Grosso; 1.6 Dinâmica da população em Mato 
Grosso; 1.7 Programas governamentais e fronteira agrícola matogrossense; 1.8 A economia do Estado 
no contexto nacional; 1.9 A urbanização do Estado; 1.10 Produção e as questões ambientais. História 
do Município de Barra do Garças/MT 1.1 Aspectos históricos e geográficos; 1.2 Aspectos econômicos 
e sociais; 1.3. Executivo e Legislativo Estadual e Municipal; 1.4 Atualidades gerais político, econômico, 
social e ambiental. 
 
CONHECIMENTOS  SOBRE  SAÚDE  PÚBLICA.    Somente  para  os  cargos:  Agente  de  Combate  a 
Endemias; Agente Comunitário de Saúde; Auxiliar de Saúde Bucal; Fiscal de Vigilância Sanitária; 
Técnico de Enfermagem; Técnico de Enfermagem (Samu); Técnico em Radiologia; Técnico em 
Tomografia: Doenças mais  comuns  na  comunidade:  Doenças  Transmissíveis  e  Não  Transmissíveis, 
(Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde 
Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, 
Planejamento Familiar, Gestação, Pré‐Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados 
básicos ao recém nascido, imunização, Puerpério: Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco 
Infantil,  Crescimento  e Desenvolvimento, Doenças mais  Comuns na  Infância, Acidentes  e Violência  à 
Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação em 
saúde. Noções sobre Malária, febre amarela e dengue; Biologia do vetor. Cuidado higiênico do corpo e 
alimentos;  Cuidados  com  o meio  ambiente  e  saneamento  básico;  Epidemias  e  endemias;  Noções  de 
ética; Noções de prevenções  e  recuperação da  saúde. Biossegurança;  controle  de  infecção.  Infecções 
respiratórias agudas/ verminoses/ diarréia / desidratação. 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. Sistema Único de saúde‐SUS: Objetivos, atribuições; 
doutrinas  e  competências.  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. 
EPIDEMIOLÓGIA:  Indicadores  de  Saúde  (Indicadores  de  Morbidade  e  de  Mortalidade).  Vigilância 
Epidemiológica  e Doença  de Notificação Obrigatória.  Campanhas  sanitárias.  Sistema de  Informações 
em  Saúde.  PROGRAMAÇÃO  E  PLANEJAMENTO  EM  SAÚDE.  Imunização:  Princípios  Básicos  em 
Imunologia. Calendário nacional de imunização. Objetivos da saúde pública. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Agente  de  Combate  a  Endemias:  Princípios  e  diretrizes  do  SUS;  ·  Leis  11.350  e  lei  orgânica  do 
município;  ·  Ética  e  cidadania;  ·  Aspectos  epidemiológicos  do  município  de  Caraúbas:  casos  e 
notificações;  ·  Noções  de  reconhecimento  geográfico:  tipos  de  marcações  e  elaboração  de  mapas  e 
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croquis;  · Vigilância  em saúde;  · Noções de microbiologia,  vírus,  bactérias  e protozoários,  noções de 
sistema imunológico; · Dengue: aspectos clínicos, tipos e respectivos tratamentos; · Dengue: teoria do 
trabalho  de  campo  no  combate  ao  mosquito;  ·  Doença  de  chagas:  aspectos  clínicos,  tratamento  e 
profilaxia;  ·  Leishamaniose:  aspectos  clínicos  e  tratamento;  ·  Leishamaniose:  visceral  e  tegumentar, 
aspectos  técnicos de  combate  ao  vetor  e  coleta  de material;  · Doenças  endêmicas:  aspectos  clínicos, 
tratamento,  região  endêmicas;  ·  Peixamento:  processo  e  vantagens  do  uso  de  alevinos;  ·  Dengue: 
situação  geral  no  país,  estado  e  município;  ·  Doença  de  chagas:  aspectos  técnicos  do  trabalho  de 
combate do barbeiro; · Situação da doença de chagas e leishmaniose no estado do MT. 
 
Agente  Comunitário  de  Saúde:  Princípios  e  diretrizes  do  SUS;  ·  Leis  11.350  e  lei  orgânica  do 
município;  ·  Ética  e  cidadania;  ·  Aspectos  epidemiológicos  do  município  de  Caraúbas:  casos  e 
notificações;  ·  Noções  de  reconhecimento  geográfico:  tipos  de  marcações  e  elaboração  de  mapas  e 
croquis;  · Vigilância  em saúde;  · Noções de microbiologia,  vírus,  bactérias  e protozoários,  noções de 
sistema imunológico; · Dengue: aspectos clínicos, tipos e respectivos tratamentos; · Dengue: teoria do 
trabalho  de  campo  no  combate  ao  mosquito;  ·  Doença  de  chagas:  aspectos  clínicos,  tratamento  e 
profilaxia;  ·  Leishamaniose:  aspectos  clínicos  e  tratamento;  ·  Leishamaniose:  visceral  e  tegumentar, 
aspectos  técnicos de  combate  ao  vetor  e  coleta  de material;  · Doenças  endêmicas:  aspectos  clínicos, 
tratamento,  região  endêmicas;  ·  Peixamento:  processo  e  vantagens  do  uso  de  alevinos;  ·  Dengue: 
situação  geral  no  país,  estado  e  município;  ·  Doença  de  chagas:  aspectos  técnicos  do  trabalho  de 
combate do barbeiro; · Situação da doença de chagas e leishmaniose no estado do MT. 
 
Apoio  Administrativo  Educacional  –  Nutrição  Escolar:  1.  A  importância  de  uma  alimentação 
saudável:  Noções  básicas  de  uma  alimentação  saudável.  2.  Noções  básicas  sobre  higiene  e  limpeza: 
Higiene  e  limpeza  da  cozinha,  do  refeitório  e  áreas  afins;  Higiene  e  limpeza  dos  utensílios  e  dos 
equipamentos; Higiene dos alimentos; Higiene na manipulação dos alimentos. Manuseio e segurança 
no uso dos utensílios e equipamentos; 4. Etapas do processo de  produção de efeições: Recebimento, 
guarda e segurança dos alimentos; Noções básicas de culinária; Distribuição das refeições. 
 
Apoio Administrativo Educacional – Limpeza: Noções de higiene, saúde corporal e cuidado pessoal 
no  ambiente  de  trabalho.  Segurança  no  ambiente  de  trabalho:  Segurança  individual  e  coletiva  no 
ambiente  de  trabalho;  Utilização  de  equipamentos  de  proteção  individual.  Noções  básicas  de 
prevenção de acidentes no trabalho. Hierarquia no trabalho. Modo de tratamento diante superiores. 
 
Apoio Administrativo Educacional – Transporte: Legislação de trânsito: regras gerais de circulação; 
regra  de  ultrapassagem;  regra  de mudança  de  direção;  regra  de  preferência;  velocidade  permitida; 
classificação das vias; deveres e proibições; 3.  Infrações básicas para a apreensão de documentos de 
habilitação  de  acordo  com  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro;  infrações  básicas  para  a  cassação  de 
documentos de habilitação; 4. Principais crimes e contravenções de trânsito; 5. Conhecimento de sinais 
sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; 6.Tipos de sinalização; placas de regulamentação; 
advertência  e  indicação;  sinais  luminosos;  7.  Conhecimento  de  defeitos  simples  do  motor;  8. 
Procedimentos  corretos  para  economizar  combustível;  9.  Cuidados  necessários  para  conservar  o 
veículo  em  boas  condições  mecânicas;  10.  Conhecimento  básico  sobre  sistema  de  freios;  defeitos 
simples  do  sistema  elétrico;  11.  Porte  de  documentos  obrigatórios  do  veículo  e  do  condutor;  12. 
Conhecimento  de  regras  de  hierarquias  no  serviço  público  municipal;  atitudes  no  serviço;  regras 
básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho; 13. Segurança do trabalho e prevenção de acidentes e incêndio. 
 
Apoio  Administrativo  Educacional  –  Vigia/Porteiro:  Noções  de  segurança  no  trabalho:  EPIS  ‐ 
Equipamentos  de  Proteção  Individual;  Noções  de  higiene  e  limpeza;  Regras  de  Segurança; 
Equipamentos  de  Proteção;  Relações  interpessoais;  Ética  profissional,  Noções  acerca  das  funções 
inerentes ao cargo, tais como: Técnicas e Métodos de Segurança e Vigilância; Prevenção de acidentes; 
Primeiros  socorros;  Atitudes  diante  de  incêndios  (uso  de  extintores);  Postura  profissional. 
Organização; conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, 
do serviço público e de servidores públicos municipais. 
 
Assistente  Administrativo:  Conhecimentos  básicos  de  Sistemas  Operacionais  (Ex:  Dos,  Windows, 
Linux): Manipulação de  arquivos  através  do Windows Explorer  (Encontrar  arquivos,  copiar,  apagar, 
renomear,  recuperar apagados); Funções de Sistema  (Painel de Controle e  configurações); Editor de 
texto; Utilização de Mala Direta; Impressão; Planilhas eletrônicas: Elaboração de fórmulas simples; Uso 
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de funções e fórmulas em planilhas eletrônicas, formatação de planilhas e textos; Utilização de gráficos; 
Impressão; Conhecimentos básicos de Internet e Intranet; Envio e recebimento de E‐mails, segurança 
digital,  antivírus,  firewall,  backup;  Conhecimentos  básicos  de  Hardware;  Noções  gerais  do  pacote 
Office;  Software  Livre;  Noções  de  rede,  impressão  em  rede,  dispositivos  de  armazenamento  e 
transporte de dados. 
 
Auxiliar  Administrativo:  Conhecimentos  básicos  de  Sistemas  Operacionais  (Ex:  Dos,  Windows, 
Linux): Manipulação de  arquivos  através  do Windows Explorer  (Encontrar  arquivos,  copiar,  apagar, 
renomear,  recuperar apagados); Funções de Sistema  (Painel de Controle e  configurações); Editor de 
texto; Utilização de Mala Direta; Impressão; Planilhas eletrônicas: Elaboração de fórmulas simples; Uso 
de funções e fórmulas em planilhas eletrônicas, formatação de planilhas e textos; Utilização de gráficos; 
Impressão; Conhecimentos básicos de Internet e Intranet; Envio e recebimento de E‐mails, segurança 
digital,  antivírus,  firewall,  backup;  Conhecimentos  básicos  de  Hardware;  Noções  gerais  do  pacote 
Office;  Software  Livre;  Noções  de  rede,  impressão  em  rede,  dispositivos  de  armazenamento  e 
transporte de dados. 
 
Auxiliar de Saúde Bucal: Formas anatômicas dos dentes, posições na boca e suas relações recíprocas. 
Dentições,  arcos  dentais  e  maxilas.  Dimensão,  função  e  classificação  dos  dentes.  Notação  dentária: 
convencional e FDI. Classificação das  cavidades do dente. Etiologia da cárie  e  cronologia da erupção 
dentária.  Principais  patologias  da  cavidade  bucal.  Aplicação  de métodos  de  prevenção  das  doenças 
bucais,  identificando  as  substâncias  utilizadas.  Princípios  ergonômicos  e  da  segurança  do  trabalho. 
Funções  e  responsabilidades  dos  membros  da  equipe  de  trabalho,  dispositivos  legais  que  regem  o 
trabalho  do  profissional  de  nível  médio  na  área  de  saúde  bucal.  Equipamentos,  materiais  e 
instrumental  utilizado  em  uma  unidade  odontológica.  Montagem  de  bandejas  para  atendimento 
odontológico:  exames,  dentística,  endodontia,  cirurgia,  prótese  (moldagem),  periodontia  e  outros. 
Flúor na odontologia. 
 
Fiscal de Tributos, Obras  e Posturas: Conhecimentos  básicos  de  Sistemas  Operacionais  (Ex:  Dos, 
Windows, Linux): Manipulação de arquivos através do Windows Explorer (Encontrar arquivos, copiar, 
apagar,  renomear,  recuperar  apagados);  Funções  de  Sistema  (Painel  de  Controle  e  configurações); 
Editor  de  texto; Utilização de Mala Direta;  Impressão;  Planilhas  eletrônicas:  Elaboração de  fórmulas 
simples;  Uso  de  funções  e  fórmulas  em  planilhas  eletrônicas,  formatação  de  planilhas  e  textos; 
Utilização de gráficos; Impressão; Conhecimentos básicos de Internet e Intranet; Envio e recebimento 
de E‐mails, segurança digital, antivírus, firewall, backup; Conhecimentos básicos de Hardware; Noções 
gerais  do  pacote  Office;  Software  Livre;  Noções  de  rede,  impressão  em  rede,  dispositivos  de 
armazenamento e transporte de dados. 
 
Fiscal  de  Vigilância  Sanitária:  Vistoria  Administrativa;  Noções  Gerais  de  Obras  e  Posturas 
Municipais;  Noções  Gerais  de  Fiscalização  Ambiental;  Código  de  Obras  e  Posturas  do Município  de 
Penha;  Saneamentos  Básicos  e  Ambientais;  Sistema  de  Abastecimento  e    tratamento  de  Água; 
Qualidade  das  Águas  Controle  e  Poluição  das  Águas;  Sistema  de  Esgoto;  Sistema Nacional  do Meio‐
Ambiente(SISNAMA);  Solo;  Aterro  Sanitário;  Comunidade  Biótica,  Comunidade  Biológica/Controle 
Ambiental/Critérios  de  Qualidade  Ambiental/Diagnóstico  Ambiental;  Vegetação;  Desflorestamento; 
Desmatamento. 
 
Instrutor de Marcenaria: Ferramentas de trabalho. Noções sobre Segurança do trabalho. Madeiras e 
seus derivados. Juntas e encaixes. Revestimento. Metrologia. Habilidades, destrezas e manuseios com 
máquinas  operatrizes  para  madeiras  que  permitam  o  corte,  aparelhamento,  esquadrejamento  e 
furação; Habilidades, destrezas e manuseios com ferramentas portáteis como furadeira, lixadeira entre 
outras; Habilidades em executar serviços de confecção ou reparação em peças ou artefatos de madeira; 
Domínio e conhecimento em revestimento de madeira com fórmicas e  lâminas de madeira; Leitura e 
interpretação  de  desenhos.  Assuntos  relacionados  à  sua  área  de  atuação  e  ética  no  trabalho. 
Organização do local de trabalho. Comportamento no local de trabalho. 
 
Instrutor de Pintura em Móveis e Parede: Instrumentos, equipamentos e materiais. Tipos de tintas e 
suas adequações para cada tipo de material e serviço de pintura. Tipos de removedores e solventes e 
suas características específicas. Tipos de pincéis, rolos e lixas e suas adequações para cada tipo de tinta 
e serviço de pintura. Pintura: Tipos de pinturas. Pintura com ar‐comprimido, utilizando compressor, 
pistolas para pinturas de alta e baixa pressão. Preparação de peças com lixamento manual e mecânico, 
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massas, vernizes. Preparação de peças e  locais para aplicação da pintura. Pintura em placas, painéis, 
faixas,  fachadas,  vias  públicas,  muros,  veículos,  máquinas,  equipamentos  e  outros.  Pintura  de 
sinalização  viária.  Sequência  adequada  para  pintura  de  ambientes.  Problemas  comuns  durante  a 
aplicação da tinta: manchas, bolhas, tonalidades. Tipos de cor e tonalidades. Sistema padrão de cores. 
Ferramentas e suas adequações para cada tipo de produto, etapas e serviços de pintura. Segurança do 
trabalho:  Identificação e utilização de equipamentos de proteção  individual (EPI) e equipamentos de 
proteção coletiva (EPC). Preparação do local de trabalho; conhecimento dos serviços. 
 
Monitor  de Música: Histórico  do  Ensino  de  Música  no  Brasil  e  perspectivas.  Teoria  e  Prática  em 
música nas Escolas brasileiras. A música como objeto de conhecimento: o conhecimento musical como 
produção, fruição e reflexão. Objetivos gerais da música no Ensino. Os conteúdos de Arte no Ensino. 
 
Motorista: 1.  Regras  de  relações  humanas  adequadas  ao  trabalho;  2.  Legislação  de  trânsito:  regras 
gerais  de  circulação;  regra  de  ultrapassagem;  regra  de  mudança  de  direção;  regra  de  preferência; 
velocidade  permitida;  classificação  das  vias;  deveres  e  proibições;  3.  Infrações  básicas  para  a 
apreensão  de  documentos  de  habilitação  de  acordo  com  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro;  infrações 
básicas  para  a  cassação  de  documentos  de  habilitação;  4.  Principais  crimes  e  contravenções  de 
trânsito;  5.  Conhecimento  de  sinais  sonoros  e  gestos  de  agente  autoridade  de  trânsito;  6.Tipos  de 
sinalização; placas de regulamentação; advertência e indicação; sinais luminosos; 7. Conhecimento de 
defeitos  simples  do  motor;  8.  Procedimentos  corretos  para  economizar  combustível;  9.  Cuidados 
necessários  para  conservar  o  veículo  em boas  condições mecânicas;  10.  Conhecimento  básico  sobre 
sistema  de  freios;  defeitos  simples  do  sistema  elétrico;  11.  Porte  de  documentos  obrigatórios  do 
veículo  e  do  condutor;  12.  Conhecimento  de  regras  de  hierarquias  no  serviço  público  municipal; 
atitudes no serviço;  regras básicas de comportamento profissional para o  trato diário com o público 
interno e externo e colegas de trabalho; 13. Segurança do trabalho e prevenção de acidentes e incêndio. 
Prova Prática:  Onde  serão  testados  os  conhecimentos  práticos  e  operacionais  do  candidato,  como 
realização  de  manobras  e  procedimentos  práticos  de  funcionamento,  sendo  o  equipamento  a  ser 
utilizado,  a máquina  do  respectivo  cargo. ESTE CARGO TEM COMO PRÉREQUISITO O PORTE DE 
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO COM CATEGORIA MÍNIMA ESPECIFICADA PARA CADA 
CARGO  NO  ANEXO  I  –  QUADRO  DE  CARGOS  DESTE  EDITAL,  DEVENDO  O  CANDIDATO 
APRESENTAR A RESPECTIVA HABILITAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB 
PENA DE NÃO PODER REALIZAR A PROVA PRÁTICA. 
 
Motorista (Samu): 1. Regras de relações humanas adequadas ao  trabalho; 2. Legislação de  trânsito: 
regras  gerais  de  circulação;  regra  de  ultrapassagem;  regra  de  mudança  de  direção;  regra  de 
preferência;  velocidade  permitida;  classificação  das  vias;  deveres  e  proibições;  3.  Infrações  básicas 
para  a  apreensão  de  documentos  de  habilitação  de  acordo  com  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro; 
infrações básicas para a cassação de documentos de habilitação; 4. Principais crimes e contravenções 
de trânsito; 5. Conhecimento de sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; 6.Tipos de 
sinalização; placas de regulamentação; advertência e indicação; sinais luminosos; 7. Conhecimento de 
defeitos  simples  do  motor;  8.  Procedimentos  corretos  para  economizar  combustível;  9.  Cuidados 
necessários  para  conservar  o  veículo  em boas  condições mecânicas;  10.  Conhecimento  básico  sobre 
sistema  de  freios;  defeitos  simples  do  sistema  elétrico;  11.  Porte  de  documentos  obrigatórios  do 
veículo  e  do  condutor;  12.  Conhecimento  de  regras  de  hierarquias  no  serviço  público  municipal; 
atitudes no serviço;  regras básicas de comportamento profissional para o  trato diário com o público 
interno e externo e colegas de trabalho; 13. Segurança do trabalho e prevenção de acidentes e incêndio. 
Prova Prática:  Onde  serão  testados  os  conhecimentos  práticos  e  operacionais  do  candidato,  como 
realização  de  manobras  e  procedimentos  práticos  de  funcionamento,  sendo  o  equipamento  a  ser 
utilizado,  a máquina  do  respectivo  cargo. ESTE CARGO TEM COMO PRÉREQUISITO O PORTE DE 
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO COM CATEGORIA MÍNIMA ESPECIFICADA PARA CADA 
CARGO  NO  ANEXO  I  –  QUADRO  DE  CARGOS  DESTE  EDITAL,  DEVENDO  O  CANDIDATO 
APRESENTAR A RESPECTIVA HABILITAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB 
PENA DE NÃO PODER REALIZAR A PROVA PRÁTICA. 
 
Operador de Máquina de Terraplanagem – Motoniveladora, Pá Carregadeira, Retroescavadeira 
(Pocã), Trator de Esteira: 1. Conhecimentos de operacionalização de máquinas pesadas de rodas ou 
esteiras, de lâminas, de escarificador e caçamba móvel; 2. Escavação, remoção e carga de terra, pedra, 
areia  e  cascalho;  3.  Nivelamento  de  terrenos,  estradas  e  pistas  de  aeroportos;  4.  Manutenção  de 
máquinas;  abastecimento;  lubrificação  e  emprego  de  graxas;  5.  Registros  necessários  sobre 
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maquinários  pesados;  6.  Registro  de  horas  de  máquinas;  quilometragem  de  veículos;  número  de 
viagens;  distâncias  de  aplicação  de  materiais  de  empréstimo,  jazido  ou  bota‐fora;  7.  Classificação 
quanto ao  tipo de carga  (ruim, média ou boa); 8. Orientação e  instrução de manobras de máquina e 
veículos; 9. Defeitos simples do motor; 10. Procedimentos corretos para economizar combustível; 11. 
Cuidados  necessários  para  conservar  a  máquina  em  boas  condições  mecânicas;  sistema  de  freios; 
defeitos  simples  do  sistema  elétrico;  12.  Noções  gerais  de  regras  de  circulação;  regra  de 
ultrapassagem;  regra  de  mudança  de  direção;  regra  de  preferência;  velocidades  permitidas; 
classificação  das  vias;  deveres  e  proibições  do  condutor;  13.  Noção  das  infrações  básicas  para  a 
apreensão  de  documento  de  habilitação  de  acordo  com  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro  e  infrações 
básicas  para  a  cassação  do  documento  de  habilitação;  14.  Principais  crimes  e  contravenções  no 
volante; 15. Conhecimento de sinais sonoros e gestos de agente  autoridade de  trânsito; 16. Tipos de 
sinalização; placas de regulamentação; advertência e  indicação; sinais  luminosos; 17. Noções básicas 
de mecânica de  veículo  automotor  e maquinários;  18. Uso  e  cuidados  com  ferramentas, máquinas  e 
equipamentos; 19. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes e incêndios. 
Prova prática:  Onde  serão  testados  os  conhecimentos  práticos  e  operacionais  do  candidato,  como 
realização  de  manobras  e  procedimentos  práticos  de  funcionamento,  sendo  o  equipamento  a  ser 
utilizado, a máquina do respectivo cargo. ESTES CARGOS TEM COMO PRÉREQUISITO O PORTE DE 
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CATEGORIA “C”, DEVENDO O CANDIDATO APRESENTAR 
A RESPECTIVA HABILITAÇÃO COM A CATEGORIA MÍNIMA EXIGIDA OU CATEGORIA SUPERIOR 
QUANDO HOUVER A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, SOB PENA DE NÃO PODER REALIZAR A 
PROVA PRÁTICA. 

 
Professor de Artes: Histórico do Ensino de Arte no Brasil e perspectivas. Teoria e Prática em Arte nas 
Escolas  brasileiras.  A  Arte  como  objeto  de  conhecimento:  o  conhecimento  artístico  como  produção, 
fruição e reflexão. Objetivos gerais de Arte no Ensino. Os conteúdos de Arte no Ensino. 
 
Professor de Artesanato: Histórico do Ensino de Artesanato no Brasil e perspectivas. Teoria e Prática 
em Artesanato nas Escolas brasileiras. O Artesanato como objeto de conhecimento: produção, fruição e 
reflexão. Objetivos gerais de Artesanato no Ensino. Os conteúdos de Artesanato no Ensino. 
 
Professor  de  Cabeleireiro:  Divisão  dos  cabelos,  técnica  correta  do  manuseio  do  instrumental, 
avaliação dos ângulos, avaliação do tempo e modelagem. Técnicas de higienização capilar dos cabelos, 
aplicação de creme de massagem e do reconstrutor, técnicas de deslizamento, fricção e amassamento, 
massagem terapêutica, técnicas de escovação e tipos de escova. Análise capilar, técnicas de aplicações 
de  produtos,  vantagens  e  desvantagens  do  hidróxido  de  sódio,  hidróxido  de  guanidina,  lítio  e 
tioglicolatos,  compatibilidade  com  outros  ativos  químicos,  propriedades  de  uma  análise  de  cabelo, 
reações  adversas  dos  tioglicolatos,  técnicas  de  encacheamento,  composições  dos  princípios  ativos  e 
suas  particularidades.  Visagismo  e  tipos  de  face,  divisão  do  cabelo,  estilos  de  cortes  e  acabamentos 
finais.  Abordagem  sistemática,  linhas  e  ângulos,  Mechas  fixas  e  móveis.  Colorimetria,  forma  de 
coloração,  altura  de  tom  e  fundo  de  clareamento,  reflexos,  tipos  de  cabelos:  brancos,  naturais  e 
coloridos.  Neutralização  de  cores,  Repigmentação,  pré‐pigmentação,  mordaçagem,  descoloração, 
clareamento  natural,  remoção  de  pigmentos  e  decapagem  Técnicas  de  mechas:  reflexos,  strong, 
balayage, marmorização e luzes. 
 
Professor de Corte e Costura: Técnicas de Traçar Moldes ‐ Instrumentos de Medidas; ‐ Metodologia 
adequada para  tirar  e  anotar medidas;  Traçado básico de blusas,  saias,  calças  e  camisas;  Cálculo da 
metragem do tecido; Preparo do tecido; Disposição de moldes sobre o tecido; Características do tecido; 
Formas diversas de acabamentos: (ziper‐casas‐bainhas).  
 
Professor de Dança: Histórico do Ensino de Dança no Brasil e perspectivas. Teoria e Prática em dança 
nas Escolas brasileiras. A Dança como objeto de conhecimento: produção, fruição e reflexão. Objetivos 
gerais de dança no Ensino. Os conteúdos de dança no Ensino. Narrativas e dramaturgia em Dança; A 
importância do processo coletivo entre o coreógrafo, intérpretes e criadores – trilha sonora, design de 
luz  e  cenografia;  A  pesquisa  do  movimento  através  de  jogos  e  improvisação  física,  partindo  dos 
estímulos  da  pesquisa  teórica;  Construção  coreográfica;  Princípios  formais  de  composição 
coreográfica; Possibilidades de  frases de movimento utilizando‐se de:  unidade,  variedade,  repetição, 
contraste,  transição,  seqüência,  clímax,  proporção,  equilíbrio  e  harmonia;  Importância  da  Música 
utilizada  em  aula:  Para  desenvolvimento  de  musicalidade  e  ritmo;  Compreensão  sensorial  das 
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diferentes dinâmicas;  Importância da aplicação e  compreensão da Terminologia da Técnica Clássica; 
Inserção lúdica de conscientização anatômica; Saúde física e mental (emocional); 

Professor de Grafite: História do Graffiti  : seu surgimento nos EUA e suas semelhanças e diferenças 
com outros movimentos  artísticos  através dos  tempos. O Graffiti  e  as  suas diferentes  linguagens:  os 
modos de fazer e a sua interseção na diversidade cultural. Sustentabilidade e a arte do Graffiti: meios 
viáveis para uma produção artística de qualidade com respeito ao meio ambiente. A função educativa 
da arte urbana e da Street‐art. Métodos e técnicas aplicadas à sala da aula: como fazer e como motivar 
os participantes.  

Professor de Manicure: História do Profissional; Princípios Básicos; Técnicas de Higiene; Estudos das 
Unhas das Mãos e dos Pés; Doenças das Unhas das Mãos e dos Pés; Cuidados Especiais com o Diabético; 
Postura e Ética Profissional; Técnicas de Tratamento e embelezamento das mãos e dos Pés; Técnicas 
de Massagem e Hidratação das Mãos e dos Pés. 

Professor de Música: Histórico  do  Ensino  de Música  no  Brasil  e  perspectivas.  Teoria  e  Prática  em 
música nas Escolas brasileiras. A música como objeto de conhecimento: o conhecimento musical como 
produção, fruição e reflexão. Objetivos gerais da música no Ensino. Os conteúdos de Arte no Ensino. 
 
Professor de Música e Percussão: Histórico do Ensino de Música no Brasil e perspectivas. Teoria e 
Prática  em música nas Escolas  brasileiras. A música  como objeto de  conhecimento:  o  conhecimento 
musical como produção, fruição e reflexão. Objetivos gerais da música no Ensino. Os conteúdos de Arte 
no Ensino. 
 
Professor de Taekwondo: Técnicas – bases  , defesa  ,  socos,  chutes, História, Filosofia, Hierarquia e 
Linguagem específica do Taekwondo (Coreana). 
 
Professor de Teatro: Teorias e métodos de atuação cênica; Voz em cena; Musicalidade e ritmo cênico; 
Dança; Escrita Cênica; Montagem Teatral;  Estudos Teatrais; História do  espetáculo; Teatro  e  cultura 
popular; Crítica Teatral; Ética; Estudos de dramaturgia. 

Técnico Administrativo Educacional:  1. Escrituração Escolar. 2. Conceito Fundamentação Legal. 3. 
Classificação  dos  Registros  Individual:  Guia  de  transferência  escolar,  Ficha  Individual,  Histórico 
Escolar, Ficha de Aptidão Física, Boletim/Caderneta, Diploma/Certificado. 4. Coletivo Diário de Classe. 
Livros: Atas do Conselho de Classe, Atas de Resultados Finais,  outros.  5.  Execução dos  registros dos 
fatos escolares. 6. Modos de Registrar: Normas Gerais de Organização, Escrituração e Procedimentos: 
Comuns e Especiais. 7. Eventos Escolares Objeto de Registro: Matrícula, Transferência, Aproveitamento 
de Estudos, Equivalência de Estudos, Adaptação, Curricular, Verificação do Rendimento, Circulação de 
Estudos: Ensino Regular / Ensino Supletivo; 08. Conhecimentos sobre a Lei n° 9.394/96, 09. Resolução 
n° 150/1999; FUNDEB; 10. Relações Humanas; 11. Código de Ética; 12. Noções básicas de Sociologia e 
Filosofia.  13.  Redação Oficial.  14.  Noções  básicas  sobre  o  Estatuto  da  Criança  e  do Adolescente  (Lei 
nacional 8.069/90). 
 
Técnico  de  Enfermagem:  1.  Ética  Profissional;  2.  Conceito  de  saúde  e  doença;  3.  Assistência  de 
Enfermagem; conceito e objetivo; 4. Equipe de Enfermagem; 5. Tipos de unidade de saúde; Unidade do 
paciente;  6.  Prevenção  e  controle  de  infecção  hospitalar;  Medidas  de  assepsia;  higienização; 
desinfecção;  anti‐sepsia  e  esterilização;  preparo  de  material  para  esterilização;  7.  Segurança  do 
paciente acamado; movimentação,  tipos e objetivos;  transporte,  precauções e conforto; 8. Pesagem e 
mensuração;  10.  Verificação  de  temperatura,  pulso,  respiração  e  tensão  arterial;  11.  Finalidades  e 
cuidados na aplicação quente e fria no cateterismo; 12. Instilação e irrigação vesical na lavagem vaginal 
e nos puretivos; 13. Conduta e assistência  imediata em casos de asfixia, hemorragia, vômito,  fratura, 
lipotimia,  convulsão,  insolação,  corpo  estranho,  picada  de  insetos  e  envenenamentos;  14. 
Administração de medicamentos por via oral e parenteral; 15. Preparo de drogas e soluções. 
Técnico  de  Enfermagem  (Samu):  importância  da  limpeza  terminal,  concorrente  e  arrumação  de 
cama, higiene oral e corporal, prevenção de deformidade e úlcera de pressão, controles de sinais vitais, 
controle  de  eliminações  e  ingestões,  balanço  hídrico.  Interoclisma  e  Enema.  Posições  para  exame, 
oxigenoterapia,  cuidados  para  coleta  de  sangue,  fezes  eurina.  Ergonometria.  Princípios  de  infecção 
hospitalar,  técnicas  de  curativo,  administração  de  dietas.  Cuidados  com  drenagens.  Assistência  de 
enfermagem em centro cirúrgico,  centro obstétrico. Central de material e esterelização: conceitos de 
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desinfecção  e  esterelização,  procedimentos,  cuidados  com  materiais  e  soluções  utilizadas,  tipos  de 
esterelização,  armazenamento  e  transporte.  Noções  de  farmacologia,  interações  medicamentosas  e 
reações  adversas,  hemoterapia  e  cuidados  específicos  na  administração.  Medicações:  parenteral  e 
enteral:  diluições,  rediluições,  gotejamento  de  soro  e  vias  de  administração.  Noções  de  imunização, 
cadeia de  frio,  tipos de vacina: dose e via de administração,  esquema de vacinação do ministério da 
saúde,  doenças  de  notificação  compulsória.  Noções  de  enfermagem  nas  urgências  e  emergências: 
primeiros  socorros,  hemorragias,  choques,  traumatismos  e  queimaduras.  Noções  de  enfermagem  à 
pacientes  com  afecções  dos  sistemas:  respiratório,  cardio‐vascular,  digestório,  renal,  urinário, 
reprodutor,  músculo‐esquelético,  neurológico  e  nos  órgãos  dos  sentidos.  Noções  de  assistência  de 
enfermagem  nas molésticas  infecto‐contagiosas.  Noções  de  enfermagem  a  portadores  de  patologias 
clínicas e cirúrgicas. Código de Ética. Política de Saúde e Legislação do Sistema Único de Saúde ‐ SUS. 
 
Técnico  em  Informática:  Conhecimentos  básicos  de  Sistemas  Operacionais  (Ex:  Dos,  Windows, 
Linux): Manipulação de  arquivos  através  do Windows Explorer  (Encontrar  arquivos,  copiar,  apagar, 
renomear,  recuperar apagados); Funções de Sistema  (Painel de Controle e  configurações); Editor de 
texto; Utilização de Mala Direta; Impressão; Planilhas eletrônicas: Elaboração de fórmulas simples; Uso 
de funções e fórmulas em planilhas eletrônicas, formatação de planilhas e textos; Utilização de gráficos; 
Impressão; Conhecimentos básicos de Internet e Intranet; Envio e recebimento de E‐mails, segurança 
digital,  antivírus,  firewall,  backup;  Conhecimentos  básicos  de  Hardware;  Noções  gerais  do  pacote 
Office;  Software  Livre;  Noções  de  rede,  impressão  em  rede,  dispositivos  de  armazenamento  e 
transporte de dados. 
 
Técnico  em  Radiologia:  Noções  básicas  sobre  as  radiações:  riscos  as  radiações  na  radiologia 
diagnóstica;  meios  de  proteção;  aparelhos  de  Raios  X;  grades,  cones,  colinadores,  ecrans, 
intensificadores;  câmara  escura;  revelação  manual  e  automática;  componente  da  câmara  escura; 
filmes,  revelador,  fixador  e  componentes.  Fatores  radiológicos:  incidências;  identificação  das 
radiografias;  incidências  de  rotina  e  incidência\\s  especiais.  Técnica  radiológica: membro  superior; 
mão;  ossos  do  corpo,  quirodáctilos;  mão,  corpo  estranho;  idade  óssea,  punho,  cotovelo,  antebraço; 
braço;  ombro;  omoplata;  articulação  acrômio  clavicular;  clavícula;  articulação  externo‐clavicular. 
Membro  inferior:  pé,  retro‐pé;  pododáctilos;  calcâneo;  pés  planos;  articulação  tíbio  tásica  (rupturas 
ligamentares);  perna;  joelho;  rótula;  fêmur;  articulação  coxo  femural;  bacia,  púbis,  articulação  sacro 
ilíaca;  escanograma.  Coluna  vertebral;  coluna  cervical;  coluna  torácica;  coluna  lombo‐sacra;  cóccix; 
coluna  para  escoliose.  Crânio:  radiografias  panorâmicas;  radiografias  no  politraumatizado;  sela 
Túrcica; buraco óptico; mastóides, seios da face. Radiografias simples de abdômen e do tórax. Exames 
contratados. Legislação da saúde: Constituição de 1988, título VIII, capítulo II, seção II. 
 
Técnico  em  Tomografia:  Noções  gerais  de  técnica  radiológica,  anatomia  e  fisiologia.  Física  das 
radiações. Técnicas radiológicas do crânio. Técnicas radiográficas dos ossos e articulações. Tomografia 
linear e computadorizada. Imagem por ressonância magnética. Linhas e planos. Outros procedimentos 
e  modalidades  diagnósticas.  seleção  de  exames,  identificação;  exames  gerais  e  especializados  em 
radiologia. Radioproteção. Princípios básicos  e monitorização pessoal  e  ambiental.  Sistema Único de 
Saúde ‐ SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Política de Humanização do SUS. 
 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
2 – As provas objetivas serão elaboradas de acordo com a composição estabelecida no edital 
para  cada  cargo  consistirão  em:  LÍNGUA  PORTUGUESA:  1.  Leitura  e  interpretação  de  textos 
descritivos,  dissertativos,  narrativos;  gênero  de  textos;  coesão  textual;  coerência  textual;  sinonímia, 
homonímia e paronímia; figuras de linguagem; vícios de linguagem. 2. Ortografia. 3. Acentuação gráfica 
e  tônica;  acentuação  das  oxítonas,  paroxítonas  e  proparoxítonas;  acento  diferencial;  acentuação dos 
hiatos;  acentuação  dos  ditongos.  4.  Morfologia:  estrutura  e  formação  de  palavras,  processos  de 
formação de palavras; classes de palavras: verbo, substantivo, artigo, pronome, preposição, conjunção, 
adjetivo, advérbio, interjeição e numeral. 5. Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado), 
termos  integrantes  da  oração  (objeto  direto,  objeto  indireto,  complemento  nominal,  agente  da 
passiva),  termos  acessórios  da  oração  (aposto,  adjunto  adnominal,  adjunto  adverbial),  termo 
independente  (vocativo);  orações  coordenadas  e  orações  subordinadas;  concordância  nominal; 
concordância verbal;  regência nominal;  regência verbal; uso da  crase; pontuação. CONHECIMENTOS 
GERAIS: Historia Política e Econômica de Mato Grosso 1. Antecedentes históricos da  fundação de 
Cuiabá,  1.1  Fundação  de  Cuiabá,  1.2  Idéias  de  administradores  e  primeiros  desentendimentos,  1.3 
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Rodrigo César e o ouro de Cuiabá; 1.4 Os Lemes; 1.5  Índios Paiaguás; 1.6 Fundação de Vila Bela; 1.7 
Capitães‐generais de 1748 a 1821; 1.8 Forte de Coimbra; 1.9 Mato Grosso no Primeiro Império; 1.10 A 
Rusga; 1.11 Os Alencastro 1.12 Mato Grosso na guerra do Paraguai; 1.13 Divisão do Estado. Geografia 
de  Mato  Grosso  1.1  Mato  Grosso  e  a  região  Centro‐Oeste;  1.2  Geopolítica  de  Mato  Grosso;  1.3 
Ocupação  do  território;  1.4  aspectos  físicos  e  domínios  naturais  do  espaço  matogrossense;  1.5 
Aspectos socioeconômicos de Mato Grosso; 1.6 Dinâmica da população em Mato Grosso; 1.7 Programas 
governamentais e  fronteira agrícola matogrossense; 1.8 A economia do Estado no contexto nacional; 
1.9  A  urbanização  do  Estado;  1.10  Produção  e  as  questões  ambientais. História  do Município  de 
Barra do Garças/MT 1.1 Aspectos  históricos  e  geográficos;  1.2 Aspectos  econômicos  e  sociais;  1.3. 
Executivo  e  Legislativo  Estadual  e  Municipal;  1.4  Atualidades  gerais  político,  econômico,  social  e 
ambiental. 
 
CONHECIMENTOS  SOBRE  SAÚDE  PÚBLICA  –  Somente  para  os  cargos:  Biólogo;  Enfermeiro; 
Enfermeiro  (Samu);  Farmacêutico/Bioquímico;  Médico  Anestesista;  Médico  Cirurgião  Geral; 
Médico  Clínico  Geral;  Médico  Endoscopista/Colonoscopista;  Médico  Neurocirurgião;  Médico 
Ortopedista; Médico Oftalmologista; Médico Pediatra; Médico Plantonista; Médico Plantonista 
(Samu); Médico Psiquiatra; Médico Radiologista; Médico Urologista; Nutricionista; Odontólogo; 
Psicólogo; Terapeuta Ocupacional: 1. Constituição Federal do Brasil, 1988 – Artigos 196 a 200; 2. 
Leis Orgânicas da Saúde – Nº 8080, de 19 de setembro de 1990 e Nº 8142, de 28 de dezembro de 1991. 
3. NOB –  SUS/01/96  – Norma Operacional Básica  do  Sistema Único  de  Saúde –  SUS.  4. NOAS  –  SUS 
01/2002 – Norma Operacional da Assistência à saúde. 5. CONASS – Pacto pela Saúde, Pacto pela Vida, 
Pacto  em  defesa  do  SUS,  Pacto  de  Gestão,  Regulação  Assistencial.  6.  Pacto  de  Atenção  Básica.  A 
obrigatoriedade  de  notificação  pelo  profissional  de  saúde,  de  algumas  doenças  transmissíveis.  7. 
Política de Saúde no Brasil, da Republica velha ao Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde: 
Objetivos;  Atribuições; Doutrinas  e  Competências.  –  princípios  e  diretrizes  do  SUS.  8.  Planejamento, 
Organização,  Direção  e  Gestão;  Recursos  Humanos  do  SUS.  Programação  Pactuada  e  Integrada.  9. 
Política Nacional  de Humanização.  10.  Princípios Básicos do Financiamento  e Gestão Financeira.  11. 
Indicadores de Saúde; 12. Transição Demográfica e Epidemiológica ‐ Vigilância Epidemiológica. 
 
CONHECIMENTOS  SOBRE  DIDÁTICA  E  FUNDAMENTAÇÃO  DA  EDUCAÇÃO  –  Somente  para  os 
cargos de Professor: Concepções de sociedade, homem e educação; A função social da escola pública; 
O conhecimento científico e os conteúdos escolares; A história da organização da educação brasileira; 
O  atual  sistema  educacional  brasileiro;  Os  elementos  do  trabalho  pedagógico  (objetivos,  conteúdos, 
encaminhamentos  metodológicos  e  avaliação  escolar);  Concepção  de  desenvolvimento  humano  / 
apropriação  do  conhecimento  na  psicologia  histórico‐cultural;  procedimentos  adequados  ao 
atendimento à criança de 0 a 6 anos, referente à saúde, alimentação e higiene. Legislação da Educação, 
Estrutura  e  Funcionamento da Educação Básica do Estado de Mato  Grosso  e Município de Barra do 
Garças/MT; Principais influências Pedagógicas da atualidade; História da Educação a partir do século 
XX; Tendências da Educação Contemporânea; Educação Inclusiva; Pedagogia do Campo; Fundamentos 
da  Psicologia  da  Educação;  Ética  Profissional;  Interdisciplinaridade;  Estatuto  da  Criança  e  do 
Adolescente; Temas transversais; Princípios de Avaliação. 
 
CONHECIMENTOS SOBRE DIREITO ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE 
PÚBLICA – Somente para os Cargos de Administrador Hospitalar, Advogado, Assistente Social, 
Contador,  Controlador  Interno,  Engenheiro  Civil,  Engenheiro  Eletrico,  Gestor  de Marketing, 
Gestor  de  Serviço  no  Sistema  de  Saúde,  Técnico  em  Controladoria,  Tesoureiro:  Direito 
Administrativo:  1.  Organização  Administrativa.  1.1  Princípios  Fundamentais.  1.2  Administração 
Direta,  Indireta  e  Fundacional.  2.  Controle  da  Administração.  2.1  Tipos  e  formas  de  controle.  2.2 
Controle  Administrativo.  Orçamento  Público:  1.  Processo  Orçamentário.  1.1  Planos,  Programas, 
Diretrizes  Orçamentárias,  Orçamento  Anual.  1.2  Orçamento  ‐  Programa.  Contabilidade Pública:  1. 
Legislação básica (Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64); 2. Conceito, objeto e princípios fundamentais; 3. 
Regimes contábeis; 4. Campo de aplicação; 5. Receita e despesa orçamentária: conceito, classificação e 
estágios; 

 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Administrador hospitalar: Organização e Administração Hospitalar. Fundamentos de Administração 
de Serviços Médico‐Hospitalares. Prática de Custos e Desempenho Hospitalar. Faturamento Hospitalar. 
Gestão Hospitalar  e  seus Aspectos Globais  e Específicos. Visão  Sistêmica da Organização. Sistema de 
Informações Gerenciais. Documentação Médica. Transporte. Administração de Lavanderia Hospitalar. 
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Noções de Infecção Hospitalar. Limpeza. Manutenção. Administração Hospitalar: Noções de Serviço de 
Enfermagem,  Nutrição,  Farmácia,  Higiene  e  Limpeza.  Serviços  Meios  e  de  Apoio.  Arquivo  Médico 
Estatístico. Ética Profissional e Sistema Único de Saúde  ‐ SUS  ‐  (princípios e diretrizes).  Informática: 
Sistema  Operacional  Microsoft  Windows  98/ME/2000/XP  e  Linux;  Pacote  Office 
97/2000/XP/2003/2007  (Editor  de  Texto  Microsoft  Word;  Planilha  Eletrônica,  Microsoft  Excel; 
Apresentação  de  Slides:  Microsoft  Power  Point);  Anti‐vírus;  Browsers:  Internet  Explorer;  Correio 
Eletrônico. 
 
Advogado: Direito Civil: 1‐ Direito Subjetivo e Objetivo. 2‐ Fontes do Direito. 3‐ Lei: a) hierarquia; b) 
vigência; c) revogação; d) interpretação; e) eficácia. 4‐ Conflito das Leis no Tempo e no Espaço. 5‐ Lei 
de Introdução ao Código Civil (LICC). 6‐ Pessoas: a) naturais; b) jurídicas. 7‐ Personalidade e Direitos 
da  Personalidade.  8‐  Bens.  9‐  Domicílio  Civil.  10‐  Fatos,  Atos  e  Negócios  Jurídicos.  11‐  Prescrição  e 
Decadência. 12‐ Direito das Obrigações: a) obrigações: b) modalidades; c) espécies; d) transmissão; e) 
adimplemento;  f)  extinção;  g)  inadimplemento.  13‐  Perdas  e  Danos.  14‐  Juros  Legais.  15‐  Cláusula 
Penal. 16‐ Arras. 17‐ Teoria Geral dos Contratos: a) preliminares; b) formação; c) estipulação em favor 
de  terceiro  e  promessa  de  fato  de  terceiro;  d)  vícios  redibitórios;  e)  evicção;  f)  modalidades;  g) 
espécies;  h)  extinção.  18I‐  Títulos  de  Crédito.  19‐  Responsabilidade  Civil.  20‐  Direito  das  Coisas:  1. 
Posse: a) noções; b) espécies; c) aquisição; d) efeitos; e) perda; 2. Propriedade: a) noções; b) modos; ) 
aquisição;  d)  perda.  21‐  Direitos  Reais  de  Garantia.  22‐  Condomínio.  23‐  Propriedade  Fiduciária  e 
Alienação Fiduciária em Garantia; 24‐ Direito de Família: a) casamento; b) relações de parentesco; c) 
regime  de  bens  entre  os  cônjuges;  d)  usufruto  e  administração  dos  bens  de  filhos  menores;  e) 
alimentos; f) bem de família; g) união estável; h) tutela e curatela. Direito Penal: 1‐ Aplicação da Lei 
Penal.  2‐  Princípios  e  Garantias  do Direito  Penal.  3‐  A  Lei  Penal  no Tempo  e  no  Espaço.  4‐  Crime  e 
Contravenção: a) conceitos. 5‐ Elementos do crime. 6‐ Relação de Causalidade. 7‐ Tipo e Tipicidade. 8‐ 
Antijuridicidade. 9‐ Imputabilidade Penal. 10 ‐ Concurso de Pessoas. 11‐ Teorias do Direito Penal. 12I‐ 
Crime Consumado e Crime Tentado. 13‐ Dolo e Culpa. 14‐ Excludentes de Culpabilidade. 15‐ Penas. 16‐ 
Ação  Penal.  17‐  Extinção  da  Punibilidade.  18‐  Prescrição.  19‐  Crimes  contra  a  Pessoa.  20‐  Crimes 
contra  o  Patrimônio.  21‐  Crimes  contra  a  Família.  22‐  Crimes  contra  a  Incolumidade  Pública.  23‐ 
Crimes contra Crimes a Paz Pública. 24‐ Crimes contra a Fé Pública. 25‐ Crimes contra a Administração 
Pública. Direito Constitucional: 1.  Dos  Direitos  e  Garantias  Fundamentais.  2.  Constituição  Federal: 
conceito e classificação. 3. Normas constitucionais: classificação, normas constitucionais programáticas 
e princípios constitucionais. 4. Poder Constituinte. 5. Hierarquia das Normas Jurídicas. 6. Princípio da 
Supremacia  da  Constituição.  7.  Controle  de  constitucionalidade  das  leis.  8.  Inconstitucionalidade: 
normas  constitucionais  e  inconstitucionais.  9.  Inconstitucionalidade  por  omissão.  10.  Ação direta  de 
inconstitucionalidade.  11.  Ação  declaratória  de  constitucionalidade.  12.  Arguição  direta  de  preceito 
fundamental. 13. Direitos e garantias individuais e coletivos. 14. Regime constitucional da propriedade. 
15.  Federação brasileira:  características, discriminação de  competência na Constituição de 1988. 16. 
Organização  dos  Poderes:  União,  Estado‐membro,  Municípios.  17.  Servidores  públicos:  princípios 
constitucionais.  18.  Ministério  Público:  princípios  constitucionais.  19.  Limitações  constitucionais  do 
poder de tributar. 20. Da Ordem econômica e financeira. 21. Da Administração Pública na Constituição 
Federal de 1988. 22. Meio ambiente. 23. Direitos e interesses das populações indígenas. 24. Interesses 
difusos  e  coletivos.  Direito  Administrativo:  1.  Organização  Administrativa.  1.1  Princípios 
Fundamentais.  1.2  Administração  Direta,  Indireta  e  Fundacional.  2.  Controle  da  Administração.  2.1 
Tipos e formas de controle. 2.2 Controle Administrativo. 2.3 Controle Legislativo. 2.4 Controle Interno. 
3. Serviços Públicos. 3.1 Conceito. 3.2 Classificação. 3.3 Formas de execução. 3.4 Competência da União, 
Estados e Municípios. 4. Licitações. 4.1 Princípios. 4.2 Obras, Serviços de Engenharia e demais serviços. 
4.3 Modalidades. 4.4 Publicações. 4.5 Dispensas e Inexigibilidades. 4.6 Procedimentos licitatórios. 4.7 
Processamento e julgamento. 4.8 Instrumentos convocatórios. 4.9 Tipos. 4.10 Anulação e Revogação. 5. 
Contratos.  5.1 Normas Gerais.  5.2  Cláusulas  essenciais.  5.3  Cláusulas  exorbitantes.  5.4  Formalização. 
5.5. Garantias contratuais. 5.6. Duração e prorrogação. 5.7. Alteração. 5.8. Nulidade. 5.9. Execução. 5.10 
Inexecução.  5.11  Rescisão.  5.12  Teoria  da  ImPrevsão.  5.13  Sanções  Administrativas.  5.14  Tutela 
judicial. 6. Poderes da Administração. 6.1 Normativo. 6.2 Disciplinar. 6.3 Decorrente da Hierarquia. 7. 
Poder  de  Polícia.  7.1  Conceito.  7.2  Polícia  administrativa  e  judiciária.  7.3  Meios  de  Atuação.  7.4 
Características.  7.5  Limites.  8.  Atos  Administrativos.  8.1  Atos  da  Administração.  8.2  Conceito.  8.3 
Atributos.  8.4  Elementos.  8.5  Discricionariedade  e  Vinculação.  8.6  Classificação.  8.7  Atos 
Administrativos em espécie. 8.8 Extinção. 
 
Assistente Pedagógico:  Conceito  de  internet  e  intranet;  Principais  aplicativos  comerciais  utilizados 
para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito, visual e sonoro; Configurações básicas 
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do Windows  9x/ME/XP/2000.  Aplicativos  do  Pacote Microsoft  Office  (Word,  Excel  e  Power  Point); 
Principais navegadores para internet; Correio eletrônico. 
 
Assistente  Social:  1.  Conhecimento  sobre  o  exercício  da  profissão  de  Assistente  Social;  2. 
Conhecimento da Ética Profissional; 3. Análise do processo de surgimento do Serviço Social no Brasil; 
4. As diferentes concepções do movimento de reconceituação do Serviço Social; 5. O Serviço Social e a 
formulação  de  políticas  públicas  no Brasil;  6.  A  questão  da  “assistência”  como prática  do Assistente 
Social;  7.  A  atuação  do  Assistente  Social  nos  movimentos  populares;  8.  O  planejamento  e  a 
administração  como  prática  do  Serviço  Social;  9.  Serviço  Social:  prática  de  ajustamento  ou 
transformação  social;  10.  Conhecimento  das  normas  assistencialistas  para  a  gestante;  11. 
Conhecimento das campanhas sanitárias; vacinações; programas; política e história da saúde pública e 
sua  legislação;  12.  Regras  básicas  de  comportamento  profissional  para  o  trato diário  com o  público 
interno e externo e colegas de trabalho; 13. Conhecimento e zelo pelo patrimônio público; 14. Noções 
das  leis,  códigos,  decretos  e  portarias  pertinentes  à  profissão.  15.  Conhecimento  sobre  SUAS,  NOB, 
Cadastramento Único, Programa Bolsa Família, Estatuto do Idoso, ECA, LOAS.  
 
Biólogo:  Protozoologia  (protozoários):  definição  e  biologia.  Helmintologia  (Helmintos):  definição, 
biologia,  importância,  patologia  e  sintomatologia.  Cólera:  histórico,  etiologia,  epidemiologia, 
transmissão, patogenia e histopatologia. Leptospirose: etiologia, epidemiologia, patogenia e patologia. 
Salmoneloses:  etiologia,  epidemiologia,  transmissão  e  patologia.  Código  Sanitário  da  Prefeitura 
Municipal de Comodoro. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
Contador: Direito Administrativo:1.  Organização  Administrativa.  1.1  Princípios  Fundamentais.  1.2 
Administração  Direta,  Indireta  e  Fundacional.  2.  Controle  da  Administração.  2.1  Tipos  e  formas  de 
controle.  2.2  Controle  Administrativo.  2.3  Controle  Legislativo.  2.4  Controle  Interno.  3.  Serviços 
Públicos. 3.1 Conceito. 3.2 Classificação. 3.3 Formas de execução. 3.4 Competência da União, Estados e 
Municípios.  4.  Licitações.  4.1  Princípios.  4.2  Obras,  Serviços  de  Engenharia  e  demais  serviços.  4.3 
Modalidades.  4.4  Publicações.  4.5  Dispensas  e  Inexigibilidades.  4.6  Procedimentos  licitatórios.  4.7 
Processamento e julgamento. 4.8 Instrumentos convocatórios. 4.9 Tipos. 4.10 Anulação e Revogação. 5. 
Contratos.  5.1 Normas Gerais.  5.2  Cláusulas  essenciais.  5.3  Cláusulas  exorbitantes.  5.4  Formalização. 
5.5. Garantias contratuais. 5.6. Duração e prorrogação. 5.7. Alteração. 5.8. Nulidade. 5.9. Execução. 5.10 
Inexecução.  5.11  Rescisão.  5.12  Teoria  da  ImPrevsão.  5.13  Sanções  Administrativas.  5.14  Tutela 
judicial. 6. Poderes da Administração. 6.1 Normativo. 6.2 Disciplinar. 6.3 Decorrente da Hierarquia. 7. 
Poder  de  Polícia.  7.1  Conceito.  7.2  Polícia  administrativa  e  judiciária.  7.3  Meios  de  Atuação.  7.4 
Características.  7.5  Limites.  8.  Atos  Administrativos.  8.1  Atos  da  Administração.  8.2  Conceito.  8.3 
Atributos.  8.4  Elementos.  8.5  Discricionariedade  e  Vinculação.  8.6  Classificação.  8.7  Atos 
Administrativos em espécie. 8.8 Extinção. Orçamento Público: 1. Processo Orçamentário. 1.1 Planos, 
Programas, Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Anual. 1.2 Orçamento ‐Programa. 1.3 Planejamento: 
Conceitos.  Princípios.  Dispositivos  Constitucionais.  1.4  Abrangência  dos  Instrumentos  de 
Planejamento: Orçamento Fiscal; da Seguridade Social; Investimentos das Empresas Estatais. 1.5 Plano 
Plurianual:  Dispositivo  Constitucional  ‐Definição  e  Objeto.  Prazos  e  Vigência.  1.5  Lei  Orçamentária 
Anual:  Conceituação.  Conteúdo.  Princípios  orçamentários.  Competência.  Vigência  e  Prazos.  A 
organização  do  processo  de  elaboração  do  orçamento.  1.7  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias:  Função. 
Princípios  Básicos.  Prazos  e  Vigência.  2.  Execução  Orçamentária.  2.1  Quadro  de  Detalhamento  da 
Despesa. 2.2 Créditos Orçamentários. 2.3 Empenho. 2.4 Liquidação. 2.5 Pagamento. 2.6 Restos a Pagar. 
2.7  Despesas  de  Exercícios  Anteriores.  3.  Sistema  Orçamentário:  As  Classificações  Orçamentárias  ‐
Institucional  e  Funcional  Programática;  Categorias  Econômicas  ‐Receita;  Categorias  Econômicas  ‐
Despesa.  4.  Controle  e  Avaliação  da  Execução  Orçamentária.  4.1  O  Controle  Interno.  4.2  O  Controle 
Externo.  4.3 Aspectos  do Controle.  4.4 Os Relatórios  de Gestão  Fiscal.  4.5  Convênios  e  Prestação de 
Contas. Contabilidade Pública: 1. Legislação básica (Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64); 2. Conceito, 
objeto e princípios  fundamentais; 3. Regimes contábeis; 4. Campo de aplicação; 5. Receita e despesa 
orçamentária:  conceito,  classificação  e  estágios;  6.  Créditos  adicionais;  7.  Receitas  e  Despesas 
Extraorçamentárias:  restos a pagar, depósitos,  serviços da dívida a pagar e débitos de  tesouraria; 8. 
Adiantamentos para posterior prestação de contas; 9. Balanços financeiro, patrimonial e orçamentário 
e  demonstrativo  das  variações  patrimoniais;  10.  Inventário  na  administração  pública;  11. 
Conhecimentos básicos sobre a Lei Complementar 101/2000.  
 
Controlador  Interno:  Orçamento  Público:  1.  Processo  Orçamentário.  1.1  Planos,  Programas, 
Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Anual. 1.2 Orçamento ‐ Programa. 1.3 Planejamento: Conceitos. 
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Princípios.  Dispositivos  Constitucionais.  1.4  Abrangência  dos  Instrumentos  de  Planejamento: 
Orçamento  Fiscal;  da  Seguridade  Social;  Investimentos  das  Empresas  Estatais.  1.5  Plano  Plurianual: 
Dispositivo  Constitucional  ‐Definição  e  Objeto.  Prazos  e  Vigência.  1.5  Lei  Orçamentária  Anual: 
Conceituação. Conteúdo. Princípios orçamentários. Competência. Vigência e Prazos. A organização do 
processo de elaboração do orçamento. 1.7 Lei de Diretrizes Orçamentárias: Função. Princípios Básicos. 
Prazos  e Vigência.  2.  Execução Orçamentária.  2.1 Quadro de Detalhamento da Despesa.  2.2 Créditos 
Orçamentários.  2.3  Empenho.  2.4  Liquidação.  2.5  Pagamento.  2.6  Restos  a  Pagar.  2.7  Despesas  de 
Exercícios  Anteriores.  3.  Sistema  Orçamentário:  As  Classificações  Orçamentárias  ‐Institucional  e 
Funcional Programática; Categorias Econômicas ‐Receita; Categorias Econômicas ‐Despesa. 4. Controle 
e Avaliação da Execução Orçamentária. 4.1 O Controle Interno. 4.2 O Controle Externo. 4.3 Aspectos do 
Controle.  4.4  Os  Relatórios  de  Gestão  Fiscal.  4.5  Convênios  e  Prestação  de  Contas.  Contabilidade 
Pública:  1.  Legislação  básica  (Lei  Federal  nº  4.320,  de  17/03/64);  2.  Conceito,  objeto  e  princípios 
fundamentais;  3.  Regimes  contábeis;  4.  Campo  de  aplicação;  5.  Receita  e  despesa  orçamentária: 
conceito,  classificação  e  estágios;  6.  Créditos  adicionais;  7.  Receitas  e  Despesas  Extraorçamentárias: 
restos a pagar, depósitos,  serviços da dívida a pagar e débitos de  tesouraria; 8. Adiantamentos para 
posterior prestação de contas; 9. Balanços financeiro, patrimonial e orçamentário e demonstrativo das 
variações patrimoniais;  10.  Inventário na  administração pública;  11.  Conhecimentos básicos  sobre  a 
Lei  Complementar  101/2000. Direito Constitucional:  1.  Dos  Direitos  e  Garantias  Fundamentais.  2. 
Constituição  Federal:  conceito  e  classificação.  3.  Normas  constitucionais:  classificação,  normas 
constitucionais  programáticas  e  princípios  constitucionais.  4.  Poder  Constituinte.  5.  Hierarquia  das 
Normas  Jurídicas. 6. Princípio da Supremacia da Constituição. 7. Controle de constitucionalidade das 
leis. 8. Inconstitucionalidade: normas constitucionais e inconstitucionais. 9. Inconstitucionalidade por 
omissão.  10.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  11.  Ação  declaratória  de  constitucionalidade.  12. 
Arguição direta de preceito  fundamental. 13. Direitos e garantias  individuais e  coletivos. 14. Regime 
constitucional da propriedade. 15. Federação brasileira: características, discriminação de competência 
na  Constituição  de  1988.  16.  Organização  dos  Poderes:  União,  Estado‐membro,  Municípios.  17. 
Servidores públicos: princípios constitucionais. 18. Ministério Público: princípios constitucionais. 19. 
Limitações  constitucionais  do  poder  de  tributar.  20.  Da  Ordem  econômica  e  financeira.  21.  Da 
Administração Pública na Constituição Federal de 1988. 22. Meio ambiente. 23. Direitos e  interesses 
das populações indígenas. 24.  Interesses difusos e coletivos. Direito Administrativo: 1. Organização 
Administrativa.  1.1  Princípios  Fundamentais.  1.2  Administração  Direta,  Indireta  e  Fundacional.  2. 
Controle da Administração. 2.1 Tipos e formas de controle. 2.2 Controle Administrativo. 2.3 Controle 
Legislativo.  2.4  Controle  Interno.  3.  Serviços  Públicos.  3.1  Conceito.  3.2  Classificação.  3.3  Formas  de 
execução.  3.4  Competência  da  União,  Estados  e  Municípios.  4.  Licitações.  4.1  Princípios.  4.2  Obras, 
Serviços  de  Engenharia  e  demais  serviços.  4.3  Modalidades.  4.4  Publicações.  4.5  Dispensas  e 
Inexigibilidades.  4.6  Procedimentos  licitatórios.  4.7  Processamento  e  julgamento.  4.8  Instrumentos 
convocatórios.  4.9 Tipos.  4.10 Anulação  e Revogação.  5.  Contratos.  5.1 Normas Gerais.  5.2  Cláusulas 
essenciais.  5.3  Cláusulas  exorbitantes.  5.4  Formalização.  5.5.  Garantias  contratuais.  5.6.  Duração  e 
prorrogação. 5.7. Alteração. 5.8. Nulidade. 5.9. Execução. 5.10 Inexecução. 5.11 Rescisão. 5.12 Teoria da 
Imprevisão.  5.13  Sanções  Administrativas.  5.14  Tutela  judicial.  6.  Poderes  da  Administração.  6.1 
Normativo. 6.2 Disciplinar. 6.3 Decorrente da Hierarquia. 7. Poder de Polícia. 7.1 Conceito. 7.2 Polícia 
administrativa  e  judiciária.  7.3  Meios  de  Atuação.  7.4  Características.  7.5  Limites.  8.  Atos 
Administrativos.  8.1  Atos  da  Administração.  8.2  Conceito.  8.3  Atributos.  8.4  Elementos.  8.5 
Discricionariedade e Vinculação. 8.6 Classificação. 8.7 Atos Administrativos em espécie. 8.8 Extinção. 
 
Enfermeiro: 1. Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem. Processo de  trabalho em Enfermagem; 
Auditoria em Saúde e em Enfermagem; Supervisão em Enfermagem; Teorias administrativas; Recursos 
humanos; Mudanças em Enfermagem; Planejamento em Enfermagem. 2. Lei do Exercício Profissional; 
Atribuições  da  equipe  de  Enfermagem  conforme  a  lei;  funções  privativas  do  enfermeiro;  Conduta 
profissional  segundo  a  Lei  e  o  Código  de  Ética.  3.  Saúde  do  trabalhador.  Doenças  ocupacionais. 
Biossegurança.  4.  A  vigilância  epidemiológica  no  contexto  da  Enfermagem.  5.  Semiologia  e 
semiotécnica aplicada à Enfermagem (princípios básicos do exame físico e adequação aos diagnósticos 
de enfermagem). 6. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico 
de  Enfermagem  com  base  na  Taxonomia  da  “Associação  Norte‐Americana  de  Diagnóstico  em 
Enfermagem” (NANDA), Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) e Avaliação da Assistência 
de  Enfermagem  (NOC),  documentação  e  registro.  7.  Princípios  da  administração  de  medicamentos. 
Cuidados de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. 8. Assistência de Enfermagem na 
prevenção  e  controle  de  infecção  hospitalar.  9.  O  Processo  de  Enfermagem  na  organização  da 
assistência de Enfermagem peri operatória. Planejamento da assistência de Enfermagem no pré, trans 
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e pós‐operatório. 10. Papel do Enfermeiro no centro cirúrgico e central de esterilização. 11. Assistência 
de Enfermagem a adultos e  idosos com alterações clínicas nos sistemas orgânicos, de acordo com as 
necessidades humanas básicas utilizando o processo de enfermagem. Modelos de intervenção na saúde 
da população idosa. 12. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças crônicas (hipertensão e 
diabetes)  e  imunodeficiência.  13.  Planejamento  da  assistência  de  Enfermagem  nas  alterações  dos 
sistemas hematopoiético, gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, endócrino, 
nervoso e músculo‐esquelético. 14. Assistência de Enfermagem nas alterações clínicas em situações de 
urgência  e  emergência.  Assistência  de  Enfermagem  a  pacientes  com  lesões  por  queimaduras  15. 
Assistência  de  Enfermagem  em  doenças  infecciosas.  16.  Assistência  de  Enfermagem  na  função 
imunológica.  Avanços  da  imunologia:  Engenharia  genética  e  células  tronco.  17.  Assistência  de 
Enfermagem em unidade de terapia intensiva adulto, pediátrico e neonatal. 18. Aplicações terapêuticas 
e  procedimentos  tecnológicos  aos  clientes  em  estado  crítico  e/ou  com  intercorrências  clínico 
cirúrgicas  (cirurgias  gerais,  vasculares,  ginecológicas,  proctológicas,  urológicas,  e  neurocirurgia).  19. 
Assistência  pós‐operatória  a  portadores  de:  feridas  cirúrgicas,  cateteres,  drenos  e  balanço 
hidroeletrolítico. 20. Enfermagem no programa de assistência domiciliar. Planejamento e promoção do 
ensino de auto cuidado ao cliente 
 
Enfermeiro  (Samu):  Introdução  à  enfermagem:  fundamentos  de  enfermagem.  Exercício  de 
enfermagem:  código  de  ética  dos  profissionais  de  enfermagem.  Legislação  profissional  –  COREN. 
Programa Nacional de Imunização: considerações gerais. Calendário de vacinação para o Estado de São 
Paulo.  Vacinação  contra  as  doenças  imunopreviníveis.  Cadeia  de  frio.  Meios  de  desinfecção  e 
esterilização.  Administração  aplicada  à  enfermagem:  administração  em  enfermagem.  Supervisão  em 
enfermagem.  Enfermagem  em  pronto‐socorro:  considerações  gerais  sobre  pronto  atendimento:  a) 
definição de urgência e emergência; b) prioridade no tratamento; c) princípios para um atendimento 
de urgência e emergência. Assistência de enfermagem nas urgências: a) do aparelho respiratório; b) do 
aparelho  digestivo;  c)  do  aparelho  cardiovascular;  d)  do  aparelho  locomotor  e  esquelético;  e)  do 
sistema nervoso;  f) ginecológicas e obstétricas; g) dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos; h) 
psiquiátricas;  i)  do  aparelho  urinário.  Atenção  básica  à  saúde:  atenção  à  criança  (crescimento  e 
desenvolvimento,  aleitamento  materno,  alimentação,  doenças  diarréicas  e  doenças  respiratórias). 
Atenção  à  saúde  da  mulher  (pré–natal,  parto,  puerpério,  prevenção  do  câncer  ginecológico, 
planejamento  familiar).  Atenção  à  saúde  do  adulto  (hipertensão  arterial  e  diabetes  mellitus). 
Assistência  de  enfermagem  em  queimaduras.  Assistência  de  enfermagem  em  intoxicações  exógenas 
(alimentares, medicamentosas, envenenamentos). Assistência de enfermagem em picadas de  insetos, 
animais  peçonhentos  e  mordeduras  de  animais  (soros  e  vacinas).  Assistência  de  pacientes: 
posicionamento e mobilização. 
 
Engenheiro  Civil:  1.Tecnologia  das  construções:  instalação  do  canteiro  de  obra;  locação  da  obra; 
escavações;  fundações  diretas;  impermeabilização;  argamassas;  alvenaria;  andaime;  esquadrias; 
coberturas;  instalações;  revestimentos;  vidros;  pinturas;Concretos:  tipos,  preparo,  aplicação, 
composição  granulométrica  e  determinação  de  traços;  ferragens;  concreto  armado;  formas  de 
escoramento;Práticas de obras: familiarização com ferramentas e segurança e higiene do trabalho: uso 
do material de proteção individual e coletiva; cuidados básicos com o canteiro e riscos profissionais; 
demolição  de  paredes;  esquadrejamento  de  paredes;  levantamento  de  paredes  com  as  respectivas 
amarrações; execução de andaimes: preparação de canteiros  , gabaritos e  locação de uma edificação 
com conhecimento total das plantas e projetos; projetar, calcular e executar: andaimes,  ferragens de 
pilares, vigas,  lajes e cinta de amarração; revestimentos; hidráulica:  instalações prediais, símbolos da 
ABNT,  leitura  de  plantas;  Noções,  para  elaboração  de  orçamentos  de  obras;Noções  básicas  sobre 
pavimentação;O  pavimento  e  suas  camadas;Os  defeitos  no  pavimento  asfáltico;  Noções  básicas  de 
construção de galerias de água pluviais e drenagens; Conhecimento da  legislação sobre Zoneamento, 
Loteamento  e  o  Código  de  Obras  e  Posturas;Noções  básicas  de  licitações  de  obras  e  serviços  de 
engenharia  e  de  contratos  de  obras  públicas;Elaboração  de  medições  de  obras  e  conhecimento  da 
fiscalização de obras públicas ; Noções do Código de Obras e de Postura. 
 
Engenheiro  Elétrico:  Eletrônica  Básica  e  Eletricidade  Básica.  Conceitos.  Condutores  e  isolantes. 
Componentes  elétricos  e  eletrônicos.  Corrente  Elétrica.  Lei  de  Ohm.  Diferença  de  Potencial.  Energia 
Elétrica.  Efeito  Joule.  Circuitos  Série,  Paralelo  e  Misto.  Resolução  de  Circuitos  (1a.  e  2a.  Leis  de 
Kirchoff).  Reguladores  de  Tensão.  Fontes  de  Tensão  e  de  Corrente.  Capacitância.  Indutância. 
Capacitores.  Indutores.  Símbolos  e  Convenções.  Potência  Elétrica.  Eletromagnetismo.  Grandezas 
Elétricas  e Magnéticas.  Forças de Coulomb. Campo Elétrico.  Lei  de Gauss  e Fluxo Elétrico. Energia  e 
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Potencial  Elétrico  de  conjunto  de  cargas.  Corrente,  densidade  de  corrente  e  condutores.  Materiais 
dielétricos  e  capacitância.  Equação  de  Laplace.  Lei  de  Ampère  e  o  campo  magnético.  Equações  de 
Maxwell. Circuitos C.C. e C.A. Fator de Potência. Filtros. Casadores de Impedância. LED. SCR. Tiristor. 
Diac.  Triac.  Optoacopladores.  Fontes  de  Tensão  e  de  corrente.  Análise  de  circuitos  em  corrente 
contínua e corrente alternada.  Instalações Elétricas. Proteção. Leitura e  interpretação de esquemas e 
diagramas uni  e  trifilares. Transientes. Transitório  e Regime Permanente.  Conversão Delta‐Estrela  e 
Estrela‐Delta.  Instrumentos  e  Medidas.  Unidades  usuais.  Sistema  Internacional  de  Unidades.  Erro  e 
Tolerância.  Aparelhos  de  medida.  Instrumentos  de  bobina  móvel,  eletrostáticos,  de  ferro  móvel  e 
eletrodinâmicos. Fundamentos dos  instrumentos de medição. Quocientímetros. Fasímetros. Ponte de 
Wheatstone.  Osciloscópio.  Gerador  de  ondas  senoidais.  Voltímetro.  Amperímetro.  Wattímetro. 
Freqüencímetro.  Multímetro.  Medidores.  Controle  de  circuitos.  Medidas  elétricas.  Medição  de 
resistências elétricas. Localização de defeitos nos cabos elétricos isolados. Medição de impedância, da 
resistência  de  "terra"  e  da  resistividade  do  solo.  Instrumentos  elétricos  de  medida.  Aparelhos 
auxiliares  para  medidas  em  circuitos  de  corrente  alternada  e  contínua.  Eletrônica  Linear. 
Semicondutores. Diodos. Transistores. Transformadores. Regulador de tensão. Retificadores. Fonte de 
Alimentação.  Amplificadores  a  transistor.  Realimentação.  Circuitos  RC,  RL  e  RLC.  Circuitos 
Integradores.  Transistor  de  Efeito  de  Campo.  Amplificadores  de  RF.  Osciladores.  Amplificadores  de 
Potência.  Amplificador Operacional.  4.  Eletrônica Digital.  Conceitos.  Sistemas  binário  e  hexadecimal. 
Álgebra  de  Boole.  Tabelas  verdade  e  símbolos  lógicos.  Famílias  lógicas.  Portas  lógicas.  Circuitos 
Combinacionais.  Multivibradores  e  Flip‐Flop.  Componentes.  Circuitos  digitais.  Registradores. 
Contadores. Conversores A/D e D/A. Memórias. Microcontroladores  e Microprocessadores.  Circuitos 
Sequenciais.  Circuitos  elétricos.  Definições  e  parâmetros  de  circuitos.  Valores  médio  e  eficaz. 
Impedância complexa e notação de fasores. Circuitos em série e paralelo. Potência e correção do fator 
de potência. Ressonância série e paralelo. Análise de circuitos pelas correntes de malha e pelas tensões 
dos nós. Teoremas de Norton e Thevenin. Teoremas gerais de  circuitos.  Indutância mútua.  Sistemas 
Polifásicos. Transitórios em circuitos. Transmissão por Fios e Cabos. Conceitos. Características. Tipos 
de  Fios  e  de  Cabos.  Tipos  de  Linhas.  Práticas  de  Instalação.  Equipamentos  de  Testes.  Tensões  de 
Transmissão.  Isoladores. Ferragens e acessórios. Estruturas das Linhas de Transmissão. Distribuição 
de  Energia.  Princípios  básicos.  Linhas  de  baixa,  média  e  alta  tensão.  Redes.  Quadros  e  painéis. 
Transformadores.  8.  Sistemas  de  Potência.  Circuitos  trifásicos.  Valores  percentuais  e  por  unidade. 
Componentes  simétricas  e  de  Clarke.  9.  Conversão  de  Energia.  Processos  de  conversão  de  energia 
elétrica. Análise de  sistemas magnéticos. Transformação de energia elétrica. Máquinas  comutadoras. 
Máquinas  polifásicas.  10.  Equipamentos  elétricos.  Normas,  fontes  de  energia,  consumos.  Problemas 
comuns a todas as instalações, sobretensões, coordenação de isolamento, ligação à terra, condição do 
neutro  nos  sistemas  trifásicos.  Os  aparelhos  de  comando.  Os  comandos  nos  circuitos  elétricos  e  os 
fenômenos relativos, meios e modos de extinção do arco, características construtivas dos disjuntores, 
disjuntores de comando, seccionadores e outros dispositivos para baixa tensão. Relé, descarregadores 
de sobretensão, sistemas de telecomando e de telemedida. Instalações elétricas. Instalações prediais de 
luz e força. Proteção e controle de circuitos. Luminotécnica. Instalações para força motriz. Circuitos de 
sinalização.  Instalações  de  pára‐raios  prediais.  Melhoramento  do  fator  de  potência  e  instalação  de 
capacitores.  Técnica  da  execução  das  instalações  elétricas.  Localização  dos  medidores  de  energia. 
Acionamentos  e  Controles  Elétricos.  Instalações  elétricas  industriais.  Elementos  de  projeto. 
Dimensionamento da  seção de  condutores  elétricos.  Iluminação  industrial.  Fator de potência. Curto‐
circuito  em  instalações  de  baixa‐tensão. Motores  elétricos.  Partida  de motores  elétricos  de  indução. 
Materiais e equipamentos. Proteção e coordenação. Aterramento. Tipos de Subestação. Distribuição de 
Carga em Transformadores de Serviço. Arranjo de Barramentos. Planejamento de instalações elétricas. 
Conceito  de  demanda  e  curva  de  carga.  Conceito  de  fator  de  utilização,  fator  de  demanda,  fator  de 
diversidade,  e  fator  de  carga.  Eletrônica  Industrial.  Componentes  eletrônicos.  Retificadores. 
Conversores CC/CC,  CC/CA,  CA/CC  e  CA/CA.  Circuitos  de Disparo.  Inversores.  Proteções.  Sensores  e 
Trandutores.  Elementos  fotosensíveis.  Controles  eletrônicos  de  motores  e  geradores.  Circuitos  de 
Disparo.  Proteções.  Programação  e  Características  de  PLC's.  Radiopropagação  ‐  Enlaces  em 
radiovisibilidade,  Zonas  de  Fresnel,  atenuação  no  espaço  livre,  obstruções,  dimensionamento  e 
características dos sistemas de transmissão e recepção digital; Redes Ópticas ‐ tecnologias. Redes Sem 
Fio.  Redes  Locais.  Telefonia  e  Videoconferência  ‐  Técnicas  de  Voz  e  Vídeo  Redes  IP.  Protocolos  de 
roteamento. Protocolos de roteamento para rede Internet. Criptografia (IPSec, SSH e SSL). Firewalls de 
Pacote e Conteúdo. NR 10. Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Ética profissional. 
 
Farmacêutico/Bioquímico:  1  Microbiologia  e  imunologia:  estrutura  bacteriana,  isolamento, 
identificação  e  classificação  de  bactérias,  esterilização,  desinfecção  e  antisepsia.  2  Bactérias 
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pyogênicas: Stapylococcus e Streptococcus, Coccus e bastonetes Gram‐negativos, bacilos álcool ácidos 
resistentes,  infecções  bacterianas  por  anaeróbicos  esporulados.  3  Prevenção,  tratamento  e 
epidemiologia  de  doenças  infecciosas,  vacinas  e  sonoterapia.  4  Interferência  de 
medicamentos/alimentos em exames laboratoriais. 5 Virulogia. 6 Fungos. 7 Hematologia geral: índices 
hematimétricos,  hemostasia  e  coagulação.  8  Imunohematologia.  9  Noções  básicas  de  imunologia: 
antígeno  e  anticorpo.  10  Imunidade  humoral  e  celular,  hipersensibilidade,  reações  de  fixação  de 
complemento, aglutinação e preciptação. 11 Parasitologia: helmintologia, protozoologia, entomologia. 
12  Biologia  da  infecção  malárica.  13.Coleta  de  materiais  biológicos,  14.  Bioqumica  clinica: 
determinação de colesterol total, HDL, LDL, VLDL, triglicerideos,  enzimologia, uréia, creatinina, acido 
úrico,  bilirrubinas,  15.  Farmacologia  clínica  e  terapêutica.  16.  Farmacovigilância.  17.  Interações 
medicamentosas.  18.  Fármacos  e  exames  laboratoriais.  19.  Analgésicos,  antipiréticos,  antipsicóticos, 
antidepressivos,  antialérgicos,  anti‐hipertensivos,  anti‐ácidos,  anorexígenos,  antiparasitários, 
antibióticos, anticoagulantes, vitaminas. 20.. Fármacos na gestação / amamentação. 21. Microbiologia e 
Imunologia Clínica. 22. Hematologia. 
 
Gestor de Marketing: Como crescer com sucesso; Tendências de mercado; Segmentação de mercado; 
O  marketing  além  da  propaganda;  Noções  de  vitrinismo  e  merchandising.  Conceitos  de  marketing 
industrial; Comportamento do consumidor  industrial; Distribuição  física e  logística; Planejamento de 
vendas;  Estratégias  de  negociação;  Segmentação  de  mercado;  Determinação  de  preço;  Sistemas  de 
informação de marketing; Marketing digital.  
 
Gestor  de  Serviço  no  Sistema  de  Saúde:  Caracterização  de  serviços:  o  produto  intangível  ; 
Estratégia em Serviços; Projeto do produto serviço; Previsão da demanda em serviços; Escolha da 
capacidade  do  sistema;  Localização  das  instalações  em  serviços;  Arranjo  físico  das  instalações; 
Instalações de apoio; Gestão de estoques; Gerenciamento de filas de clientes; Gestão das relações de 
fornecimento (pessoas); Gestão de custos em serviços; Gerenciamento e coordenação de projetos; 
Gestão do desempenho (produtividade); Gestão da qualidade (linha de frente); Gestão da qualidade 
(retaguarda); Gestão da rede de suprimentos . 
 
Médico  Anestesista:  Sistema  nervoso.  Sistema  respiratório.  Sistema  cardio  circulatório  Sistema 
urinário. Sistema digestivo. Metabolismo. Sistema endócrino e substâncias moduladoras. Farmacologia 
dos  sistemas nervoso,  cardiovascular e  respiratório. Reposição  e  transfusão. Preparo pré‐anestésico. 
Anestesia  inalatória  e  venosa.  Física  e  anestesia.  Farmacocinética  e  farmacodinâmica  da  anestesia 
inalatória.  Farmacologia  dos  anestésicos  locais.  Bloqueios  subaracnoídeos,  peridural  e  periféricos. 
Anestesia  e  sistema  endócrino.  Hipotermia.  Transmissão  e  bloqueio  neuromuscular.  Anestesia  em: 
obstetrícia  e  ginecologia,  cirurgia  abdominal,  pediatria,  neurocirurgia,  urologia,  oftalmologia, 
otorrinolaringologia, cirurgia plástica e cirurgia buco‐maxilofacial, cirurgia torácica, em urgências e em 
geriatria.  Anestesia  ambulatorial  e  para  procedimentos  diagnósticos.  Anestesia  e  sistema 
cardiovascular.  Recuperação  anestésica.  Complicações  da  anestesia.  Choque.  Parada  cardíaca  e 
reanimação. Monitorização e terapia intensiva. Ventilação artificial. Dor. 
 
Médico Cirurgião Geral:  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS):  Lei  Federal  8.080/90  e  8.142/90;  Política 
Nacional de Atenção Básica (Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e 
de Gestão (Portaria nº 399/GM, de 22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154, de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. 
Conteúdo  Específico  da  Área  de  Atuação,  com  ênfase  em  condutas  (diagnóstico  e  tratamento)  das 
patologias mais prevalecentes. 
 
Médico  Clínico  Geral:  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS):  Lei  Federal  8.080/90  e  8.142/90;  Política 
Nacional de Atenção Básica (Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e 
de Gestão (Portaria nº 399/GM, de 22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154, de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. 
Conteúdo  Específico  da  Área  de  Atuação,  com  ênfase  em  condutas  (diagnóstico  e  tratamento)  das 
patologias mais prevalecentes. 
 
Médico Endoscopista/Colonoscopista: Anatomia e fisiologia do sistema digestório. Planejamento de 
uma  unidade  de  endoscopia.  Limpeza  e  desinfecção  do  endoscópio  e material  auxiliar.  Indicações  e 
contra‐indicações  para  a  endoscopia  digestiva  alta.  Biopsia  e  citologia  em  endoscopia  digestiva  alta. 
Uso de corantes em endoscopia digestiva alta. Hemorragia digestiva alta varicosa e não varicosa. Corpo 
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estranho  no  tubo  digestivo.  Passagem  de  sondas  para  alimentação  Estenoses  do  esôfago  e  seu 
tratamento endoscópico. Doença do refluxo gastroesofágico e doença de Barrett. Síndrome de Mallory‐
Weiss  e  de  Boerhaave.  Doença  de  chagas  no  tubo  digestivo.  Neoplasia  de  esôfago.  Gastrites, 
gastropatias  e  Helicobacter  pylori.  Úlcera  cloridropéptica.  Distúrbios  motorres  do  estômago  e 
duodeno.  Tumores  gástricos.  Colecistites  e  colangite.  Pancreatites  e  pseudocisto  de  pâncreas 
Endoscopia pediátrica. Endoscopia na SIDA. 
 
Médico  Neurocirurgião:  Evolução  das  políticas  de  saúde  no  Brasil;  Sistema  Único  de  Saúde‐SUS: 
conceitos,  fundamentação  legal,  diretrizes  e  princípios,  participação  popular  e  controle  social;  A 
organização  social  e  comunitária;  O  Conselho  de  Saúde;  Bases  anatomofisiológicas  do  diagnóstico 
neurocirúrgico.  Diagnóstico  neurorradiológico.  Princípios  gerais  das  técnicas  neurocirúrgicas.  Pré  e 
pós‐operatório em neurocirurgia. Hipertensão intracraniana: fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. 
Traumatismo  cranioencefálico:  fisiopatologia,  diagnóstico  e  tratamento.  Trauma  raquimedular: 
diagnóstico, tratamento e reabilitação. Tumores intracranianos, orbitários e raquimedulares, patologia, 
diagnóstico  e  tratamento.  Doenças  vasculares  do  SNC:  diagnóstico  e  tratamento.  Malformações 
congênitas  do  SNC.  Discopatias  e  espondilose.  Infecções  infestações  do  SNC.  Dor:  fisiopatologia  e 
tratamento. Cirurgia extereotáxica: princípios gerais e indicações. Tumores e traumatismos do sistema 
nervoso periférico: diagnóstico e tratamento. Morte encefálica: conceito, critérios e diagnóstico. 
 
Médico  Ortopedista:  Conhecimento  em  Doenças  metabólicas  ósseas,  Infecções  ósseas,  ortopedia 
pediátrica,  distúrbios  de  desenvolvimento,  Tumores  ósseos,  Distúrbios  vasculares  periféricos, 
traumatologia  ortopédica,  Estrutura  e  função  normais  dos  tecidos  músculo  esqueléticos  + 
Terminologia ortopédica,  anatomia,  patologias da  coluna,  princípios  gerais  e métodos  específicos de 
tratamento,  Semiologia  das  lesões  traumáticas  do  aparelho  locomotor.,  Osteoartrite,  Patologias 
ortopédicas dos membros superiores e  inferiores, Lesões comuns em atletas, Amputações, Anatomia 
dos vasos e nervos. Anatomia cirúrgica: vias de acesso. 
 
Médico  Oftalmologista:  Noções  de  Anatomia  e  Fisiologia  ocular.  Correção  cirúrgica  das  afecções 
palpebrais.  Cirurgia  da  conjuntiva.  Cirurgia  da  córnea.  Cirurgia  da  órbita.  Traumatismos  oculares. 
Anomalias da refração. Afecções da conjuntiva, córnea e esclera. Afecções do trato uveal. Manifestações 
oculares em doenças do sistema nervoso. Manifestações oculares em doenças sistêmicas. Afecções do 
cristalino. Tumores oculares. Afecções das pálpebras. Afecções da órbita. Afecções das vias  lacrimais. 
Prevenção da cegueira. Fundo de olho: normal; na retinopatia hipertensiva; na retinopatia diabética. 
Queimaduras oculares. Urgências em oftalmologia. Glaucoma. 
 
Médico Pediatra: 1.  Conhecimento  da  legislação  que  regulamenta  a  profissão;  2.  Conhecimento  da 
Ética profissional; 3. Crescimento e desenvolvimento; 4. Atendimento ao RN na sala de parto 5. Asma; 
6.  Vacinação;  7.  Alimentação;  8.  Aleitamento  materno;  9.  Icterícia  neonatal;  10.  Meningites;  11. 
Pneumopatias; 12. Infecção trato urinário; 13. Infecções congênitas; 14. Desidratação; 15. Desnutrição; 
16. Doenças exantemáticas; 17. Diarréia; 18. Parasitose; 19. Conceitos em neonatologia; 20. Síndrome 
do bebe chiador; 21. Síndrome nefritica; 22. Síndrome nefrótica; 23. Prevenção de acidentes; 24. Ações 
preventivas junto à comunidade; 25. O papel do profissional inserido na equipe de saúde familiar; 25. A 
importância  do  agente  comunitário  de  saúde  na  otimização  da  consulta  médica;  26.  Prevenção  de 
acidentes  no  trabalho  e  prevenção  de  infecção  hospitalar;  27.  Prevenção  de  doenças  tropicais.  28 
Conhecimentos sobre Legislações de Saúde Pública. 
 
Médico Plantonista:  Epidemiologia,  fisiopatologia,  diagnóstico,  clínica,  tratamento  e  prevenção  das 
doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença 
reumática,  aneurismas  da  aorta,  insuficiência  arterial  periférica,  tromboses  venosas,  hipertensão 
arterial,  choque;  pulmonares:  insuficiência  respiratória  aguda  e  crônica,  asma,  doença  pulmonar 
obstrutiva  crônica,  pneumonia,  tuberculose,  trombo‐embolismo  pulmonar,  pneumopatia  intestinal, 
neuplasias;  neuplasias;  sistema  digestivo:  gastrite  e  úlcera  péptica,  colicistopatias,  diarréia  aguda  e 
crônica,  pancreatite,  hepatites,  insuficiência  hepática,  parasitoses  intestinais,  doenças  intestinais 
inflamatórias,  doença  diverticular  de  cólon,  tumores  de  cólon;  renais:  insuficiência  renal  aguda  e 
crônica,  glomeruloneferites,  distúrbios  hidroeletrolíticos  e  do  sistema  ácido  base,  nefrolitíase, 
infecções  urinárias;  metabólicas  e  do  sistema  endócrino:  hipovitaminoses,  desnutrição,  diabetes 
mellitus,  hipotiroidismo,  hipertiroidismo,  doenças  da  hipófise  e  da  adrenal;  hematológicas:  anemias 
hipocrônicas,  macroncíticas  e  homolíticas,  anemia  aplástica,  leucopenia,  púrpuras,  distúrbios  de 
coagulação,  leucemias  e  linfomas,  acidentes  de  transfusão;  reumatológicas:  osteoartrose,  doença 
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reumatóide  juvenil,  gota,  lúpus  eritematoso  sistêmico,  artrite  infecciosa,  doenças  do  colágeno; 
neurológicas:  coma,  cefaléias,  epilepsia,  acidente  vascular  cerebral,  meningites,  neuropatias 
periféricas,  encefalopatias;  psiquiátricas:  alcoolismo,  abstinência  alcoólica,  surtos  psicóticos,  pânico, 
depressão;  infecciosas  e  transmissíveis:  sarampo,  varicela,  rubéola,  poliomielite,  difteria,  tétano, 
coqueluche,  raiva,  febre  tifóide,  hanseníase,  doenças  sexualmente  transmissíveis,  AIDS,  doença  de 
Chagas,  esquistossomose,  leishmaniose,  leptospirose,  malária,  tracoma,  estreptococcias, 
estafilococcias,  doença  meningocócica,  infecções  por  anaeróbicos,  toxoplasmose,  viroses; 
dermatologias:  escabiose,  pediculose,  dermatofitoses,  eczema,  dermatite  de  contato,  onicomicoses, 
infecções  bacterianas;  imunológicas:  doença  do  soro,  edema  angioneurótico,  urticária,  anafiloxia: 
ginecológicas:  doença  inflamatória  pélvica,  câncer  ginecológico,  leucorréias,  câncer  de  mama, 
intercorrentes no ciclo gravídico, intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes.  
 
Médico  Plantonista  (Samu):  Epidemiologia,  fisiopatologia,  diagnóstico,  clínica,  tratamento  e 
prevenção  das  doenças  cardiovasculares:  insuficiência  cardíaca,  insuficiência  coronariana,  arritmias 
cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, 
hipertensão  arterial,  choque;  pulmonares:  insuficiência  respiratória  aguda  e  crônica,  asma,  doença 
pulmonar  obstrutiva  crônica,  pneumonia,  tuberculose,  trombo‐embolismo  pulmonar,  pneumopatia 
intestinal, neuplasias; neuplasias; sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia 
aguda  e  crônica,  pancreatite,  hepatites,  insuficiência  hepática,  parasitoses  intestinais,  doenças 
intestinais  inflamatórias,  doença  diverticular  de  cólon,  tumores  de  cólon;  renais:  insuficiência  renal 
aguda e crônica, glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, 
infecções  urinárias;  metabólicas  e  do  sistema  endócrino:  hipovitaminoses,  desnutrição,  diabetes 
mellitus,  hipotiroidismo,  hipertiroidismo,  doenças  da  hipófise  e  da  adrenal;  hematológicas:  anemias 
hipocrônicas,  macroncíticas  e  homolíticas,  anemia  aplástica,  leucopenia,  púrpuras,  distúrbios  de 
coagulação,  leucemias  e  linfomas,  acidentes  de  transfusão;  reumatológicas:  osteoartrose,  doença 
reumatóide  juvenil,  gota,  lúpus  eritematoso  sistêmico,  artrite  infecciosa,  doenças  do  colágeno; 
neurológicas:  coma,  cefaléias,  epilepsia,  acidente  vascular  cerebral,  meningites,  neuropatias 
periféricas,  encefalopatias;  psiquiátricas:  alcoolismo,  abstinência  alcoólica,  surtos  psicóticos,  pânico, 
depressão;  infecciosas  e  transmissíveis:  sarampo,  varicela,  rubéola,  poliomielite,  difteria,  tétano, 
coqueluche,  raiva,  febre  tifóide,  hanseníase,  doenças  sexualmente  transmissíveis,  AIDS,  doença  de 
Chagas,  esquistossomose,  leishmaniose,  leptospirose,  malária,  tracoma,  estreptococcias, 
estafilococcias,  doença  meningocócica,  infecções  por  anaeróbicos,  toxoplasmose,  viroses; 
dermatologias:  escabiose,  pediculose,  dermatofitoses,  eczema,  dermatite  de  contato,  onicomicoses, 
infecções  bacterianas;  imunológicas:  doença  do  soro,  edema  angioneurótico,  urticária,  anafiloxia: 
ginecológicas:  doença  inflamatória  pélvica,  câncer  ginecológico,  leucorréias,  câncer  de  mama, 
intercorrentes no ciclo gravídico, intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes.  
 
Médico  Psiquiatra:  1.  Psicopatologia.  2.  Delirium,  demência,  transtornos  amnésticos  e  outros 
transtornos  cognitivos.  3.  Transtornos  relacionados  ao  uso  de  álcool  e  substâncias  psicoativas.  4. 
Esquizofrenia.  5.  Outros  transtornos  psicóticos.  6.  Transtornos  do  humor.  7.  Transtornos  fóbicos‐
ansiosos:  fobia  específica,  social  e  agorafobia.  Transtorno  de  pânico,  transtorno  de  ansiedade 
generalizada. 8. Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós‐traumático. 9. Transtornos da 
personalidade. 10. Retardo mental. 11. Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 12. 
Interconsulta  psiquiátrica.  13.  Transtornos  Mentais  causados  por  uma  condição  médica  geral.  14. 
Emergências  psiquiátricas.  15.  Psicoterapias.  16.  Psicofarmacologia  e  Psicofarmacoterapia.  17. 
Psiquiatria  Forense:  Documentos  Médico‐  Legais.  Responsabilidade  Penal  e  Capacidade  Civil.  18. 
Epidemiologia  dos  transtornos  psiquiátricos.  Bioestatística  aplicada  à  psiquiatria.  19.  Diagnóstico 
Sindrômico e Diagnóstico Nosológico. Classificação em Psiquiatria: CID‐10 e DSM‐IV‐TR. 
 
Médico Radiologista:  Produção  dos  Raios‐X  ‐  Princípios  da  Radiologia  e  Radioproteção  ‐  Técnicas 
Radiológicas  ‐  Diagnóstico  por  Imagem  em  adultos  e  crianças‐  Estudo  radiológico  comum:  crânio, 
tórax, ossos e articulações, seios da face, coração e vasos da base ‐ sistema cardiovascular  , abdômen 
simples  e  agudo  ‐  Estudos  radiológicos  com  contraste  ‐  técnicas,  definições  e  aplicações  ‐ meios  de 
contraste ‐ reações ‐ tratamento das reações ‐Trato urogenital e gastro‐intestinal. 
 
Médico Urologista: 1. DST. 2. ITU. 3. Litiase Urinária. 4. Uropatia Obstrutiva. 5. Hiperplasia Prostática. 
6. Incontinencia Urinária. 7. Tumores Urológicos. 8. Urgências Urológicas. 
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Nutricionista: 1. Conhecimento da legislação que regulamenta a profissão; 2. Conhecimento da Ética 
Profissional; 3. Nutrição Social: Conceito de saúde e doença; 4. Organização dos serviços de saúde no 
Brasil: Política Nacional de Saúde; Política de Alimentação e Nutrição no Brasil; 5. Conceitos Básicos de 
Nutrição  em  Saúde  Pública:  fome  e  desnutrição;  6.  Aspectos  Econômico  Social  de  Desnutrição: 
Produção e comercialização de alimentos; Poder aquisitivo e consumo; 7. Bases para a elaboração de 
programas  de  nutrição;  8.  Nutrição  e  infecção;  9.  Diagnóstico  do  estado  nutricional  da  população: 
Indicadores;  Sistema  de  Vigilância  Nutricional;  10.  Epidemiologia  da  Desnutrição:  Desnutrição 
protéico‐energética;  11.  Metodologia  de  Avaliação;  12.  Consequências  orgânicas;  13.  Orientação 
Nutricional;  Nutrição  das  gestantes  adolescentes  e  adultas:  Necessidades  nutricionais;  Seleção  de 
alimentos  em  função  da  qualidade,  do  custo  e  dos  hábitos  alimentares;  Orientação  Nutricional  à 
gestação normal e nas alterações mais comuns da gravidez (náuseas, piroses, constipação e controle de 
peso); 14. Avaliação do Estado Nutricional; Nutrição de Nutriz: Necessidades Nutricionais; Orientação 
Nutricional;  15.  Avaliação  do  Estado  Nutricional;  Nutrição  de  Lactente:  Digestão;  Necessidades 
Nutricionais;  16.  Crescimento  e  Desenvolvimento;  17.  Alimentação  no  primeiro  ano  de  vida;  18. 
Aleitamento  Materno:  Técnica  de  Aleitamento;  Obstáculos  e  Contra‐indicação;  Composição  do  leite 
materno;  Desmame;  19.  Aleitamento  Artificial:  Indicações  dos  diferentes  tipos  de  leite;  20. 
Determinação e preparo de fórmulas lácteas; 21. Alimentação do Lactente a Pré‐termo: Necessidades 
Nutricionais; Orientação Nutricional; Avaliação do Estado Nutricional; 22. Alimentação do Pré‐ escolar: 
Necessidades Nutricionais; Características de alimentação. 
 
Odontólogo: Exame de cavidade bucal; etiopatogenia da cárie dental; semiologia e tratamento da cárie 
dental;  Preparos  cavitários;  materiais  forradores  e  restauradores;  cirurgia  menor  em  odontologia; 
farmacologia odontológica de interesse clínico; Odontologia preventiva: Epidemiologia e prevenção da 
cárie  dentária;  Epidemiologia  e  prevenção  da  doença  periodontal;  níveis  de  prevenção  e  aplicação; 
sistema  incremental;  Doenças  infecto‐contagiosas  de  interesse  odontológico;Urgência  em 
odontologia;Conhecimento e prevenção de acidentes e infecção no trabalho; Bases farmacológicas para 
prática clínica. Uso clínico dos antimicrobianos. Pacientes que requerem cuidados especiais. 
 
Professor Ensino Fundamental Series Iniciais e Educação Infantil: 1. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação  Brasileira  9394/96.  2.  Tendências  Pedagógicas  da  Educação  (Liberais  e  Progressistas).  3. 
Psicologia  Genética  (Piaget).  4.  Teoria  Sócio‐construtivista  (Vygotsky).  5.  Henri  Wallon  –  O 
desenvolvimento  infantil.  6.  A  Psicogênese  da  Escrita.  7.  O  Projeto Político  Pedagógico da  Escola.  8‐ 
Filosofia  e  Educação:  As  concepções  da  educação,  Os  grandes  pensadores  em  educação,  Pensadores 
modernos  e  pós‐modernos  da  educação.    9‐  Sociologia  da  comunicação:  pressupostos  (paradigmas 
sociológicos:  Marx,  Durkheim,  Weber.  10.  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (séries  iniciais  e 
referencias  da  educação  infantil).  11.  Prática  Educativa  Interdisciplinar  e  Transdisciplinar.  12.  A 
Literatura  Infantil  na  Escola.  13.  Educação  e  Ludicidade.  14.  Educação  Inclusiva  (aspectos  étnicos, 
culturais  e  raciais).  15.  Educação  Inclusiva  sob  a  perspectiva  da  Educação  Especial.  16.  Avaliação 
Escolar sob uma perspectiva construtivista. 17. Pedagogia Libertadora (Paulo Freire). 18. Tecnologias, 
Informática  e Educação.  19.  ECA – Estatuto da Criança  e  do Adolescente.  20‐ Escola  organizada por 
ciclos de formação humana; Escola em ciclos e avaliação da aprendizagem. 
 
Professor  Ensino  Fundamental  Series  Finais  –  Ciências:  Citologia.  Histologia:  Animal  e  vegetal. 
Fisiologia Humana (órgãos e funções vitais). Reprodução Humana, métodos anticoncepcionais, DST e 
AIDS. A diversidade dos seres vivos: Classificação dos seres vivos. Evolução: Origem da vida. Ecologia: 
Habitat  e  nicho  ecológico  Noções  de  Química:  Geral,  Físico‐química,  Orgânica.  Noções  de  Física: 
Mecânica, Óptica, Eletricidade, Acústica. 
 
Professor  Ensino  Fundamental  Series  Finais  – Português:  1.  Interpretação  de  texto;  2.Fonética; 
3.Sílabas;  4.Tonicidade;  5.Divisão  Silábica;  8.Ortográfica;  7.  Acentuação  gráfica;  8.Estrutura  das 
palavras (prefixos e sufixos); 9. Formação das palavras (radicais gregos e latinos); 10. Significado das 
palavras; 11. Sinais de Pontuação; 12. Crase; 13. Colocação pronominal; 14. Figuras de linguagem; 15. 
Verbos;  18.Concordância  Verbal  e  nominal;  17.Sintaxe  –  frase,  oração  18.  Período  composto  por 
coordenação e subordinação; 19. Literatura 20. Gêneros literários. Evolução das escolas literárias; 21. 
Classicismo;  22.  Arcadismo;  23.  Romantismo;  24.  Realismo;  25.  Parnasianismo;  28.  Simbolismo;  27. 
Barroco; 28. O Modernismo no Brasil; 29. Literatura Mato‐Grossense; 30. Literatura Contemporânea. 
 
Professor Ensino Fundamental Series Finais – Inglês: 1. Leitura e compreensão de texto em língua 
inglesa.  2.  Estruturas  gramaticais:  pronomes  pessoais,  possessivos,  demonstrativos,  reflexivos, 
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relativos;  plural  dos  substantivos  (regular  e  irregular);  artigos  (definido  e  indefinido);  advérbios 
(modo, lugar e tempo); question‐tag; verbos regulares e irregulares; tempos verbais (simple present, 
present  continuous,  simple past,  past  constinuous,  simple  future,  immediate  future,  present  perfect; 
present  perfect  continuous;  past  perfect;  conditional; modal  verbs)  ‐  formas:  afirmativa,  negativa  e 
interrogativa;  palavras  interrogativas  (Who, Where, When, How,  etc);  números  cardinais  e  ordinais; 
preposições  (in, on, at, under, behind, etc); grau dos adjetivos  (comparative,  superlativo);  some, any 
and compounds. 
 
Professor Ensino Fundamental Series Finais – História: 1. História medieval; 2. História Moderna; 
3. História contemporânea; 4. História do Brasil; 5. A organização política administrativa, econômica e 
social da colônia portuguesa; 8. Crise do sistema escravista e  imigração; 7. Movimento cultural do  II 
Reinado;  8.  Crise  política  e  institucional  dos  anos  20  e  30;  9.  O  Estado Novo;  10.  História  de Mato 
Grosso; Mato Grosso nos períodos colonial, imperial e republicano;11. Processo de ocupação de Mato 
Grosso; 12. Movimentos políticos e sociais de Mato Grosso; 13. Assuntos atuais municipais, estaduais e 
mundiais. 
 
Professor  Ensino  Fundamental  Series  Finais  –  Geografia:  1.Quadro  natural  analisado  numa 
perspectiva global, nacional e regional; 2.Dinâmica e sensibilidade à ação humana; 3.O espaço global 
brasileiro  regional;  4.Relações  políticas  econômicas  e  sociais;  5.Os  organismos  internacionais 
(mundiais e regionais): sua estrutura, atuação e problemas; 8. Os grandes conjuntos sócio‐econômicos 
do  mundo  atual;  7.As  diversas  faces  do  socialismo:  China,  Cuba  e  países  do  lote  europeu;  8. 
Antecedentes da mudança soviética; 9.Mato Grosso: seus aspectos naturais – clima, vegetação, relevo, 
solo,  hidrografia;  aspectos  econômicos  –  agricultura,  pecuária  e  indústria;  10.Mesorregiões  e 
microrregiões; 11.Principais municípios e suas características econômicas e sociais; 12. População; 13. 
Urbanização e desenvolvimento; Assuntos atuais municipais, estaduais e mundiais. 
 
Professor  Ensino  Fundamental  Series  Finais  –  Matemática:  ARITMÉTICA  E  CONJUNTOS:  Os 
conjuntos  numéricos  (naturais,  inteiros,  racionais,  irracionais  e  reais);  operações  básicas, 
propriedades,  divisibilidade,  contagem  e  princípio  multiplicativo.  Proporcionalidade.  ÁLGEBRA; 
Equações de 1º e 2º graus;  funções elementares,  suas  representações gráficas e aplicações:  lineares, 
quadráticas,  exponenciais,  logarítmicas  e  trigonométricas;  progressões  aritméticas  e  geométricas; 
polinômios; números complexos; matrizes, sistemas lineares e aplicações na informática; fundamentos 
de matemática  financeira. ESPAÇO E FORMA: Geometria plana, plantas e mapas; geometria espacial; 
geometria métrica; geometria analítica. TRATAMENTO DE DADOS: Fundamentos de estatística; análise 
combinatória e probabilidade; análise e interpretação de informações expressas em gráficos e tabelas. 
MATEMÁTICA,  SOCIEDADE  E  CURRÍCULO:  Currículos  de  Matemática  e  recentes  movimentos  de 
Reforma. Os objetivos da Matemática na Educação Básica. Seleção e organização dos conteúdos para o 
Ensino  Fundamental  e  Médio.  Tendências  em  Educação  Matemática  (resolução  de  problemas, 
modelagem, etnomatemática, história da matemática e mídias tecnológicas). 
 
Professor  Ensino  Fundamental  Series  Finais  –  Educação  Física:  1.Conhecimentos  sobre 
esportes;2.Conhecimentos sobre jogos; 3. Conhecimentos sobre lutas; 4. Conhecimentos sobre danças; 
5.  Conhecimentos  sobre  esportes;  6.  Conhecimentos  sobre  atividades  aquáticas/natação;  7. 
Conhecimentos  sobre  capoeira;  8.  Práticas  corporais  alternativas;  9.  Legislação  sobre  educação 
física;10. Estudo das capacidades físicas; 11. Estudo das habilidades físicas; 12. Educação Física e estilo 
de  vida;  13.  Socorros  de  urgência  aplicados  ao  ambiente  escolar;  14.  Conhecimentos  sobre  regras  e 
arbitragens dos esportes; 15. Aspectos relacionados à biomecânica dos exercícios  físicos; 16. Noções 
sobre ergonomia no contexto escolar; 17. Conhecimentos sobre atividades posturais; 18. Avaliação em 
educação  física  escolar;  19.  Avaliação  postural;  20.  Abordagens  da  Educação  Física;21.  Ética 
profissional no ambiente escolar;22. Educação Física adaptada; 
 
Psicólogo:1. As  inter‐relações  familiares: orientação psicológica da  família  ‐ A criança e a separação 
dos pais; o psicólogo e a criança, vítima de maus tratos; menor e a conduta anti‐social; noções básicas 
de psicanálise; o poder público e o menor; a equipe multidisciplinar na vara de menores e de família o 
psicólogo  nessa  equipe;  psicologia  geral  ‐  sensação  e  percepção;  processo  psicodiagnóstico  – 
anamnese,  testes  de  personalidades,  de  nível  mental,  entrevista  de  coleta  de  dados  e  coletiva;  2. 
Psicologia do  comportamento: 2.1. Reforçamento negativo; 2.2. Reforçamento positivo;  2.3.  Punição; 
2.4.  Emparelhamento  de  estímulos;  2.4.  Distúrbios  de  comportamento;  2.5.Esquiva;  3.  Depressão: 
tratamento;  o  que  é?  De  onde  vem?  4.  Síndrome  do  pânico;  5.  Psicoterapia;  6.  Estresse  principais 
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sintomas; conceito; 7. Psicoterapia individual ou em grupo, de casal e família; crianças e adolescentes; 
8.  Noções  de  Relacionamentos  Interpessoais:  Regras  de  comportamento  no  ambiente  de  trabalho; 
Regras  de  hierarquias  no  serviço  público;  9.  Regras  básicas  de  comportamento  profissional  para  o 
trato diário com o público  interno e externo, colegas de  trabalho e zelo pelo patrimônio público; 10. 
Política de saúde mental, o papel do profissional inserida na saúde da família. 11. Conhecimento sobre 
SUAS, NOB, Cadastramento Único, Programa Bolsa Família. 
 
Técnico  em  Controladoria:  Contabilometria;  Finanças  Coorporativas;  Auditoria  Avançada; 
Metodologia  da  Pesquisa;  Gestão  Estratégica  de  Custos;  Controladoria;  Gestão  Estratégica  de 
Tributos;  Contabilidade  Internacional;  Controladoria  de  Riscos  Empresariais;  Controladoria  da 
Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação;  Missão  e  estrutura  da  controladoria  e  o  papel  do 
controller.  O modelo  de  gestão  e  o  processo  de  gestão.  Controladoria  estratégica  e  Planejamento 
estratégico. Balanced Scorecard. 
 
Terapeuta  Ocupacional:  Código  de  Ética  Profissional.  Compreensão  crítica  da  história  da  terapia 
ocupacional  no  Brasil.  Ergoterapia  e  a  assistência  asilar.  Conceitos  básicos  da  terapia  ocupacional 
socioterápica. Conceitos e idéias básicas dos modelos de terapia ocupacional que se fundamentam nas 
linhas  psicológicas,  terapia  ocupacional  psicodinâmica  e  junguiana.  Conceitos  e  idéias  que 
fundamentam a terapia ocupacional das críticas ao sistema segregativo e asilar, isto é, das práticas de 
transformação  institucional.  A  idéia  do  trabalho  como  recurso  de  terapia  ocupacional.  Conceito  de 
reabilitação  e  as  propostas  alternativas  de  atenção  à  saúde  da  população  assistida  em  terapia 
ocupacional. A problemática da efetivação da cidadania da população assistida em terapia ocupacional, 
pessoas portadoras de deficiências e doentes mentais. Políticas de Saúde Mental e referentes à saúde 
das pessoas portadoras de deficiência. Os modelos de terapia ocupacional referentes ao atendimento 
às pessoas portadoras de deficiência  física e/ou sensorial  (modelo neurológico e cinesiológico), bem 
como as abordagens  corporais  globalizantes  (Gerda Alexander, Noshe Faldenkrais, Petho Sandor). O 
papel  das  unidades  extra‐hospitalares  (U.B.S.),  centro  de  convivência  hospitais‐dia  e  centros  de 
referência diante da questão da não internação do paciente psiquiátrico e da não institucionalização da 
pessoa  portadora  de  deficiência  física,  sensorial  e/ou  mental.  A  ação  do  terapeuta  ocupacional  na 
emergência  psiquiátrica,  enfermarias  psiquiátricas  em  hospitais  gerais,  assim  como  no  tratamento 
hospitalar e ambulatorial de pessoas portadoras de deficiência. A atuação do terapeuta ocupacional no 
atendimento  a  bebê  de  alto  risco  e  a  crianças  que  apresentam  retardo  no  desenvolvimento  neuro‐
psicomotor.  Análise  crítica  da  reabilitação  profissional  no  Brasil.  Análise  crítica  da  assistência  e  da 
atuação da terapia ocupacional no contexto da assistência às pessoas portadoras de deficiência mental 
em nosso país. Análise das relações entre saúde e trabalho. 
 
Tesoureiro:  A  Prova  será  elaborada  com base  nas  atribuições do  cargo  e  da  profissão  previstas  na 
legislação  vigente,  e,  inclusive,  no  seguinte  conteúdo  programático:  Classificação  das  Receitas  e 
Despesas.  Classificação  dos  recursos  vinculados.  Modalidades  de  Licitações,  limites  de  dispensa  e 
regras  gerais  para  contratação  com  o  Poder  Público  Municipal.  (Lei  Federal  8.666/93  e  suas 
alterações).  Lei  Complementar  101/2000  ‐  Lei  de  Responsabilidade  na  Gestão  Fiscal.  Conceitos, 
classificação e  formas de  lançamento da Receita Tributária, Receita de Dívida Ativa e outras receitas 
regulamentadas pelo Código Tributário Municipal de Getúlio Vargas/RS. Constituição Federal de 1988, 
atualizada. Lei 4320 atualizada.  
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ANEXO VI 
 

ATRIBUICÕES DOS CARGOS 
 
 

CARGO:  Administrador  Hospitalar:  Exercer  suas  funções  na  Administração  Hospitalar  Pública 
Municipal,  trabalhando  em  órgãos  ou  departamentos,  exercendo  atividades  de  planejamento, 
organização, direção e controle de recursos humanos, financeiros e materiais; formular diretrizes para 
a  elaboração  e  aplicação  da  política  econômico‐administrativa  do  hospital  municipal;  elaborar 
orçamentos‐programas para os organismos públicos, orçamentos plurianuais para hospital municipal; 
Pesquisar,  estudar,  analisar,  interpretar,  planejar,  implantar,  coordenar  e  controlar  os  trabalhos nos 
campos  da  Administração  Hospitalar;  analisar  a  estrutura  da  organização,  classificar  os  cargos  de 
pessoal, verificar a adequação dos mesmos em relação a estrutura da unidade hospitalar e os objetivos 
propostos,  analisar  a  situação  funcional  de  cada  empregado  e  controlar  o  fluxo  de  papéis  na 
organização;  elaborar  pareceres,  relatórios,  planos,  projetos,  laudos,  assessoria  em  geral,  chefia 
intermediária e direção superior; Executar outras tarefas afins, quando solicitadas pela chefia. 

 
CARGO: Advogado: Postular, em nome do Município, em juízo, propor ou contestar ações, solicitando 
providências ao magistrado ou ministério público,  avaliando provas documentais  e orais,  realizando 
audiências  trabalhistas,  penais  comuns  e  cíveis,  instruindo  a  parte  e  atuando  no  tribunal  de  júri,  e 
extrajudicialmente,  mediando  questões.  contribuir  na  elaboração  de  projetos  de  lei,  analisando 
legislação  para  atualização  e  implementação;  zelar  pelos  interesses  do Município  na manutenção  e 
integridade dos seus bens, facilitando negócios, preservando interesses individuais e coletivos, dentro 
dos princípios éticos e de forma a fortalecer o estado democrático de direito. 
 
CARGO:  Agente  de  Combate  a  Endemias:  Promover  e  apoiar  a  saúde,  visitar  domicílios 
periodicamente, orientar a comunidade para promoção da saúde, assistir pacientes dispensando‐lhes 
cuidados simples de saúde sobre orientação e supervisão de profissional da saúde, rastrear  focos de 
doenças específicas; promover educação sanitária e ambiental, participar de campanhas preventivas, 
incentivar  atividades  comunitárias  e  promover  comunicação  entre  unidade  de  saúde,  autoridades  e 
comunidades e executar tarefas administrativas. 
 
CARGO:  Agente  Comunitário  de  Saúde:  Promover  e  apoiar  a  saúde,  visitar  domicílios 
periodicamente, orientar a comunidade para promoção da saúde, assistir pacientes dispensando‐lhes 
cuidados simples de saúde sobre orientação e supervisão de profissional da saúde, rastrear  focos de 
doenças específicas; promover educação sanitária e ambiental, participar de campanhas preventivas, 
incentivar  atividades  comunitárias  e  promover  comunicação  entre  unidade  de  saúde,  autoridades  e 
comunidades e executar tarefas administrativas.  
 
CARGO: Apoio Administrativo Educacional – Nutrição Escolar: Atividades relativas à preparação, 
conservação, armazenamento e distribuição da alimentação escolar. 
 
CARGO: Apoio Administrativo Educacional – Limpeza: Funções de vigilância, segurança, limpeza e 
manutenção da infra‐estrutura escolar e transporte. 
 
CARGO: Apoio Administrativo Educacional – Transporte: Funções de vigilância, segurança, limpeza 
e manutenção da infra‐estrutura escolar e transporte.   
 
CARGO:  Apoio  Administrativo  Educacional  –  Vigia/Porteiro:  Funções  de  vigilância,  segurança, 
limpeza e manutenção da infra‐estrutura escolar. 
 
CARGO: Assistente Administrativo: Recepcionar e atender ao público interno e externo, tomando as 
providências necessárias e  fornecendo as  informações solicitadas e  inerentes à  sua área de atuação; 
Receber, conferir e distribuir documentos e comunicados; Arquivar, controlar e manter atualizados e 
ordenados  os  arquivos  e  fichários;  Realizar  atividades  de  suporte  administrativo  objetivando  a 
consecução e superação de resultados e metas da administração; Redigir textos, memorandos e outros 
documentos em sistemas informatizados.   
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CARGO: Assistente Pedagógico:  Implementar,  avaliar,  coordenar  e  planejar  o  desenvolvimento  de 
projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplicando 
metodologias  e  técnicas  para  facilitar  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem.  Atuam  em  cursos 
acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de ensino para atender as necessidades dos alunos, 
acompanhando  e  avaliando  os  processos  educacionais.  Viabilizar  o  trabalho  coletivo,  criando  e 
organizando  mecanismos  de  participação  em  programas  e  projetos  educacionais,  facilitando  o 
processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas. 
 
 
CARGO: Assistente  Social  (Saúde):  Acolher  o  usuário,  identificando  o  mesmo,  se  apresentando  e 
explicando  os  procedimentos  a  serem  realizados.  Atuar  em  equipe  multiprofissional  no 
desenvolvimento  de  projetos  terapêuticos  em  unidades  de  saúde.  Prestar  serviços  a  indivíduos  ou 
grupos  em  tratamento  de  saúde  física  ou  mental,  identificando  e  analisando  seus  problemas  e 
necessidades materiais, psíquicas e aplicando processos básicos de serviço social, visando promover a 
sua recuperação e sua inclusão social. Identificar os problemas de origem psicossocial e econômica que 
interferem  no  tratamento  de  saúde.  Realizar  o  acompanhamento  social  individual  de  pacientes,  em 
tratamento na instituição, buscando a participação do mesmo no processo de cura, a manutenção do 
seu  vínculo  empregatício  e  na  preservação  da  unidade  familiar.  Participar  com  a  equipe 
multidisciplinar no processo de alta hospitalar,  facilitando o  retorno do usuário ao meio  familiar em 
condições  técnicas  adequadas.  Promover  e  organizar  a  atualização  do  cadastro  dos  recursos 
comunitários,  com  vistas  a  sua  democratização  e  facilidade  de  acesso  dos  usuários  aos  mesmos. 
Participar  na  formulação  e  execução  dos  programas  de  saúde  física  –  mental,  promovendo  e 
divulgando  os  meios  profiláticos,  preventivos  e  assistenciais;  prestar  serviço  de  assistência  ao 
trabalhador  com problemas  referentes  à  readaptação  profissional,  acompanhando  os  indivíduos  em 
reabilitação. Contribuir na criação e desenvolvimento de espaços de controle social. Facilitar o acesso e 
participação do usuário e seus familiares no processo de tratamento, incentivando o auto‐cuidado e as 
práticas de educação em saúde. Participar do planejamento,  coordenação e supervisão de atividades 
desenvolvidas  na  instituição  por  estágios  e  voluntários.  Atuar  a  nível  comunitário  através  de  ações 
intersetoriais.  
 
CARGO:  Assistente  Social  (Administração):  Realizar  estudos,  pesquisas,  levantamentos  e 
diagnósticos  nas  áreas  de  concursos,  recrutamento,  seleção,  capacitação,  avaliação  de  desempenho, 
cargos e salários, benefícios e  rotinas  trabalhistas; elaborar  projetos, planos e programas na área de 
gestão de pessoas;  coordenar o desenvolvimento de projetos,  acompanhando sua operacionalização; 
emitir pareceres parciais  e/ou conclusivos  sobre assuntos  relacionados a área; elaborar  relatórios e 
manuais de normas e procedimentos, material didático e divulgação de projetos desenvolvidos. 
 
CARGO: Auxiliar Administrativo: Recepcionar  e  atender  ao público  interno  e  externo,  tomando as 
providências necessárias e  fornecendo as  informações  solicitadas e  inerentes à  sua área de atuação. 
Receber, conferir e distribuir documentos e comunicados. Arquivar, controlar e manter atualizados e 
ordenados  os  arquivos  e  fichários.  Realizar  atividades  de  suporte  administrativo  objetivando  a 
consecução e superação de resultados e metas da administração. Redigir textos, memorandos e outros 
documentos em sistemas informatizados.  
 
CARGO: Auxiliar de Saúde Bucal: Recepcionar e  identificar o paciente; explicar os procedimentos a 
serem  realizados;  organizar  a  sala  para  atendimento;  observar  as  normas  de  vigilância  à  saúde  e  à 
saúde  ambiental;  realizar  procedimentos  de  biosegurança;  preparar  o  paciente  para  o  atendimento; 
auxiliar  o  Cirurgião Dentista  (CD)  e  o  Técnico  em Higiene Dental  (THD)  junto  a  cadeira  operatória; 
promover  isolamento  de  campo  operatório  e  manipular  materiais  de  uso  odontológico;  orientar  o 
paciente no pré e no pós operatório e na higiene bucal; realizar trabalhos de prevenção e promoção de 
saúde  individualmente  e  em  grupos;  elaborar  materiais  didáticos  para  educação  em  saúde  bucal; 
marcar  consultas;  preencher  e  anotar  fichas  clínicas;  selecionar  moldeiras;  revelar  e  montar 
radiografias  intra‐orais;  zelar  pela  conservação  e  manutenção  dos  equipamentos  odontológicos; 
manter atualizado e organizar arquivos, fichários e controle de estoques; participar de levantamentos 
epidemiológicos e visitas domiciliares.  
 
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais: Carregar e descarregar veículos de transporte de cargas; abrir 
valas;  efetuar  limpeza  em  vias  públicas;  aplicar  asfalto  em  vias  públicas  conforme  espessura 
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especificada; distribuir e efetuar reparos em ferramentas; efetuar serviços de apoio na montagem da 
orquestra  sinfônica;  executar  montagem  de  eventos;  operar  bomba  de  combustível  para  abastecer 
veículos; controlar o nível de combustível nos tanques;  lavar,  limpar e  lubrificar veículos; preparar e 
operar  máquinas  martelete  e  compactador;  zelar  pela  limpeza  e  conservação  de  ferramentas, 
equipamentos e dependências. 
 
CARGO:  Biólogo:  Montar  exposições  temáticas;  promover  atividades  de  educação  ambiental; 
desenvolver programas para  crianças  e  grupos  específicos;  realizar pesquisas  científicas  (botânica  e 
zoologia); efetuar visitas às matas; realizar  levantamentos de espécies e animais; elaborar projetos e 
planos  operacionais;  executar  práticas  de  campo;  analisar,  dissecar  e  classificar  vegetais  colhidos; 
garantir a  integridade do ecossistema, elaborando diagnóstico ambiental, mapeamento de vegetação, 
programas  de  educação  ambiental  e  recuperação  de  áreas;  elaborar  diretrizes  ambientais  no  meio 
físico e biológico. 

 
CARGO: Contador: Administrar os tributos do Município; registrar atos e fatos contábeis; controlar o 
ativo  permanente;  gerenciar  custos;  administrar  o  departamento  pessoal;  preparar  obrigações 
acessórias,  tais  como:  declarações  acessórias  ao  fisco,  órgãos  competentes  e  contribuintes  e 
administrar o registro dos livros nos órgãos apropriados; elaborar demonstrações contábeis; prestar 
consultoria  e  informações  gerenciais;  realizar  auditoria  interna  e  externa;  atender  solicitações  de 
órgãos fiscalizadores e realizar perícia.  
 
CARGO: Controlador  Interno: Realizar  atividades  de  nível  superior  de  planejamento,  supervisão  e 
coordenação, visando controlar a aplicação e utilização regular dos recursos e bens públicos nas áreas 
de  administração  de  pessoal,  orçamento,  finanças,  patrimônio  e  contabilidade,  compreendendo  a 
avaliação dos resultados alcançados, bem como a análise, registro e perícias contábeis de documentos, 
demonstrações  contábeis,  balancetes  e  balanços,  bem  como  as  atividades  referentes  a  auditoria 
governamental, de gestão e tomadas de contas, e outras de mesma natureza e grau de complexidade. 
 
CARGO:  Cozinheiro:  Receber  e  armazenar  adequadamente  os  gêneros  alimentícios;  preparar 
refeições  conforme  técnica  adequada  para  cada  gênero  alimentício;  preparar  e  distribuir  alimentos 
destinados  às  crianças;  aplicar  os  princípios  básicos  de  limpeza,  higiene  e  aproveitamento  dos 
alimentos; organizar e controlar o depósito de materiais e gêneros alimentícios, verificando estoque e 
estado  de  conservação;  lavar,  enxugar  e  guardar  utensílios;  zelar  pela  guarda  e  conservação  dos 
equipamentos e materiais utilizados. 
 
CARGO: Enfermeiro: Receber e encaminhar o paciente, apresentado e explicando os procedimentos a 
serem realizados; orientar e  assistir as atividades auxiliares  de enfermagem na verificação de sinais 
vitais como pulso, temperatura, pressão arterial e freqüência respiratória; aplicar vacinas; administrar 
e fornecer medicamentos; efetuar curativos; coletar exames laboratoriais; realizar eletrocardiograma; 
realizar  exames  e  testes  específicos;  notificar  os  pacientes  com  suspeita  de  doenças  de  notificação 
compulsória; realizar aspiração em tubo orotraqueal e traqueostomia; realizar sondagem nasogástrica, 
nasoentreal  e  vesical;  realizar  procedimentos  de  isolamento;  realizar  procedimentos  de  suporte 
avançado de  vida;  realizar  anotações no prontuário;  receber,  preparar  e  encaminhar pacientes  para 
cirurgia;  observar  o  quadro  pós‐operatório  e  intervir  se  necessário;  realizar  visitas  domiciliares; 
promover  bloqueio  de  epidemias;  promover  grupos  educativos  com  pacientes;  atuar  de  forma 
integrada  com  profissionais  de  outras  instituições;  atuar  em  equipe  multiprofissional  no 
desenvolvimento  de  projetos  terapêuticos  em Unidades  de  Saúde;  desenvolver  ações  de  prevenção, 
promoção,  proteção  e  reabilitação  da  saúde,  em  nível  individual  e  coletivo;  realizar  suas  atividades 
com alto índice de qualidade e princípios da ética e bioética, considerando que a responsabilidade da 
atenção à saúde não se encerra com o ato  técnico, mas sim, com  a resolução do problema de saúde, 
tanto  em  nível  individual  como  coletivo;  tomar  decisões  visando  o  uso  apropriado,  a  eficiência,  a 
eficácia  e  o  custo  efetividade  da  força  de  trabalho,  medicamentos,  equipamentos,  procedimentos  e 
práticas; avaliar, manter o sigilo das informações confiadas, na interação com outros profissionais de 
saúde e o público em geral.   

 
CARGO:  Enfermeiro  (Samu):  Receber  e  encaminhar  o  paciente,  apresentado  e  explicando  os 
procedimentos  a  serem  realizados;  orientar  e  assistir  as  atividades  auxiliares  de  enfermagem  na 
verificação de sinais vitais como pulso, temperatura, pressão arterial e freqüência respiratória; aplicar 
vacinas; administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos; coletar exames laboratoriais; realizar 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 50

eletrocardiograma; realizar exames e testes específicos; notificar os pacientes com suspeita de doenças 
de  notificação  compulsória;  realizar  aspiração  em  tubo  orotraqueal  e  traqueostomia;  realizar 
sondagem  nasogástrica,  nasoentreal  e  vesical;  realizar  procedimentos  de  isolamento;  realizar 
procedimentos  de  suporte  avançado  de  vida;  realizar  anotações  no  prontuário;  receber,  preparar  e 
encaminhar  pacientes  para  cirurgia;  observar  o  quadro  pós‐operatório  e  intervir  se  necessário; 
realizar  visitas  domiciliares;  promover  bloqueio  de  epidemias;  promover  grupos  educativos  com 
pacientes;  atuar  de  forma  integrada  com  profissionais  de  outras  instituições;  atuar  em  equipe 
multiprofissional  no  desenvolvimento  de  projetos  terapêuticos  em Unidades  de  Saúde;  desenvolver 
ações  de  prevenção,  promoção,  proteção  e  reabilitação  da  saúde,  em  nível  individual  e  coletivo; 
realizar suas atividades com alto índice de qualidade e princípios da ética e bioética, considerando que 
a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do 
problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; tomar decisões visando o uso apropriado, 
a  eficiência,  a  eficácia  e  o  custo  efetividade  da  força  de  trabalho,  medicamentos,  equipamentos, 
procedimentos e práticas; avaliar, manter o sigilo das informações confiadas, na interação com outros 
profissionais de saúde e o público em geral. 
 
CARGO:  Engenheiro  Civil: Elaborar  projetos  de  engenharia  civil,  gerenciar  obras,  controlar  a 
qualidade  de  empreendimentos.  Coordenar  a  operação  e  manutenção  do  empreendimento.  Podem 
prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas. 
 
CARGO:  Engenheiro  Elétrico:  Executar  serviços  elétricos,  eletrônicos  e  de  telecomunicações, 
analisando  propostas  técnicas,  instalando,  configurando  e  inspecionando  sistemas  e  equipamentos, 
executando  testes  e  ensaios.  Projetar,  planejar  e  especificar  sistemas  e  equipamentos  elétricos, 
eletrônicos e de telecomunicações e elaborar sua documentação técnica; coordenar empreendimentos 
e estudar processos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações. 
 
CARGO: Farmacêutico/Bioquímico: Recepcionar e identificar o paciente, apresentando e explicando 
os  procedimentos  a  serem  realizados;  atuar  em  equipe  multiprofissional  no  desenvolvimento  de 
projetos  terapêuticos  em  Unidades  de  Saúde;  atuar  em  equipe  multiprofissional  assegurando  a 
assistência  terapêutica universalizada na promoção, proteção  e  recuperação da  saúde da população, 
em  seus  aspectos  individuais  e  coletivos;  desenvolver  atividades  de  planejamento,  pesquisa, 
manipulação,  produção,  controle  de    qualidade,  vigilância  epidemiológica,  farmacológica  e  sanitária 
dos medicamentos e produtos  farmacêuticos; atuar no controle e  gerenciamento de medicamentos e 
correlatos (políticas de saúde e de medicamentos); prestar assistência farmacêutica na dispensação e 
distribuição  de medicamentos  e  correlatos  envolvendo  revisão,  atualização,  inspeção  e  fiscalização, 
elaboração  de  laudos  técnicos  e  a  realização  de  perícias  técnico‐legais  relacionadas  com  atividades, 
produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; atuar na seleção 
(padronização), compra (licitação e opção técnica), armazenamento e distribuição de medicamentos  e 
correlatos;  atuar  no  controle  de  qualidade,  inocuidade  e  eficácia  dos  medicamentos;  desenvolver 
atividades de  formação e educação;  facilitar o acesso e participação do paciente e seus  familiares no 
processo de tratamento,  incentivando o auto‐cuidado e as práticas de educação em saúde; participar 
do planejamento, coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por estagiários 
e voluntários; atuar na comunidade através de ações intersetoriais. 

 
CARGO:  Fiscal  de  Tributos,  Obras  e  Posturas:  Fiscalizar  obras,  estabelecimentos  comerciais, 
industriais,  residenciais  e  patrimoniais;  efetuar  diligências  examinando  documentos  legais  das 
empresas;  examinar  processos  emitindo  pareceres;  realizar  levantamentos  internos  preenchendo  
fichas e outros documentos; consultar arquivos e terminais de computador; atender o público em geral 
prestando informações; realizar cálculos de multas e correções; emitir autos de infração/intimação de 
acordo com as irregularidades encontradas. 
 
CARGO:  Fiscal  de  Vigilância  Sanitária:  Visitar  periodicamente  estabelecimentos  de  comércio 
varejista;  fiscalizar  condições  de  higiene  em  estabelecimentos  comerciais  e  industriais;  orientar  e 
determinar  ações  para  pronta  solução  de  irregularidades;  providenciar  a  retirada  de  produtos  que 
apresentam  condições  impróprias  ao  consumo;  vistoriar  boxes  e  bancas  de  vendas  de  produtos 
alimentícios; preencher relatório diário de suas atividades. Realizar vigilância ambiental e de saúde em 
produtos,  estabelecimentos,  serviços  e  outros;  solucionar  problemas  orientando  e/ou  aplicando  a 
legislação vigente; investigar surtos, acidentes e ambientes de risco; prestar apoio técnico às Unidades 
de Saúde; atender as solicitações e denúncias quanto às ações de vigilância ambiental, epidemiológica, 
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sanitária,  segurança  do  trabalho;  promover  articulações  com  outras  secretarias  e  Centros  de  Saúde 
sobre ações de saúde, saneamento, meio ambiente e riscos que possam ter repercussão sobre a saúde 
humana,  ambiental  e  dos  animais;  planejar  e  atuar  em  ações  de  controle  e  prevenção  a  agravos, 
epidemias e endemias; promover atividades de capacitação, formação e educação dentro de sua área 
de  conhecimento.  Fiscalizar  ambientes  públicos  e  privados  de  alta,  média  e  baixa  complexidade; 
executar  exames  sorológicos  e/ou  hematológicos,  parasitológicos  e  em microbiologia;  interpretar  e 
emitir  resultados dos exames realizados;  supervisionar e orientar  trabalhos auxiliares e  técnicos em 
patologia  clínica;  facilitar  o  acesso  e  a  participação  do  paciente  e  seus  familiares  no  processo  de 
tratamento,  incentivando  o  auto  cuidado  e  as  práticas  de  educação  em  saúde;  participar  no 
planejamento, coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas na  instituição por estagiários e 
voluntários; atuar na comunidade através de ações  intersetoriais; possuir  conhecimentos básicos de 
automação de equipamentos e informática laboratorial.  
 
CARGO:  Gestor  de Marketing:  Estruturar  estratégias  de  projeto;  pesquisar  o  quadro  econômico, 
político, social e cultural; analisar mercado; desenvolver propaganda e promoções; implantar ações de 
relações públicas e assessoria de imprensa; vender produtos, serviços e conceitos. No desenvolvimento 
das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 
  
CARGO:  Gestor  de  Serviço  no  Sistema  de  Saúde:  Planejar,  organiza,  controla  e  assessorar  as 
organizações  nas  áreas  de  recursos  humanos,  patrimônio,  materiais,  informações,  financeira, 
tecnológica,  entre outras;  implementar programas e projetos; elaborar planejamento organizacional; 
promover  estudos  de  racionalização  e  controlar  o  desempenho  organizacional.  Prestar  consultoria 
administrativa. 
 
CARGO:  Instrutor  de  Marcenaria:  Planejar  e  desenvolver  situações  de  ensino  e  aprendizagem 
voltadas para a qualificação profissional de jovens e adultos orientando‐os nas técnicas específicas da 
área em questão. Avaliar o processo ensino‐aprendizagem; elaborar material pedagógico; sistematizar 
estudos,  informações  e  experiências  sobre  a  área  ensinada;  garantir  segurança,  higiene  e  proteção 
ambiental nas situações de ensino‐aprendizagem; fazer registros de documentação escolar, de oficinas 
e de laboratórios.  
 
CARGO:  Instrutor de Pintura em Móveis e Parede: Planejar  e  desenvolver  situações  de  ensino  e 
aprendizagem voltadas para a qualificação profissional de jovens e adultos orientando‐os nas técnicas 
específicas  da  área  em  questão.  Avaliar  o  processo  ensino‐aprendizagem;  elaborar  material 
pedagógico;  sistematizar  estudos,  informações  e  experiências  sobre  a  área  ensinada;  garantir 
segurança,  higiene  e  proteção  ambiental  nas  situações  de  ensino‐aprendizagem;  fazer  registros  de 
documentação escolar, de oficinas e de laboratórios.  
 
CARGO: Médico Anestesista: Recepcionar  e  identificar  o  paciente,  explicando  os  procedimentos  a 
serem  realizados;  atuar  como  médico  em  equipe  multiprofissional,  inclusive  residentes  em 
treinamento,  no  desenvolvimento  de  projetos  terapêuticos  individuais,  familiares  e  coletivos  em 
Unidades  de  Saúde  e  nas  comunidades  locais,  realizando  clínica  ampliada,  realizar  atendimento  ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, primeiros 
socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articular os 
recursos  intersetoriais  disponíveis  para  diminuição  dos  agravos  à  saúde  dos  pacientes;  estar 
disponível como apoio matricial de capacitação. 
 
CARGO: Médico Cirurgião Geral: Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a 
serem  realizados;  atuar  como  médico  em  equipe  multiprofissional,  inclusive  residentes  em 
treinamento,  no  desenvolvimento  de  projetos  terapêuticos  individuais,  familiares  e  coletivos  em 
Unidades  de  Saúde  e  nas  comunidades  locais,  realizando  clínica  ampliada,  realizar  atendimento  ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, primeiros 
socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articular os 
recursos  intersetoriais  disponíveis  para  diminuição  dos  agravos  à  saúde  dos  pacientes;  estar 
disponível como apoio matricial de capacitação. 
 
CARGO: Médico Clínico Geral: Recepcionar e  identificar o paciente,  explicando os procedimentos a 
serem  realizados;  atuar  como  médico  em  equipe  multiprofissional,  inclusive  residentes  em 
treinamento,  no  desenvolvimento  de  projetos  terapêuticos  individuais,  familiares  e  coletivos  em 
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Unidades  de  Saúde  e  nas  comunidades  locais,  realizando  clínica  ampliada,  realizar  atendimento  ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, primeiros 
socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articular os 
recursos  intersetoriais  disponíveis  para  diminuição  dos  agravos  à  saúde  dos  pacientes;  estar 
disponível como apoio matricial de capacitação. 
 
CARGO: Médico Endoscopista/Colonoscopista: Recepcionar e  identificar o paciente,  explicando os 
procedimentos  a  serem  realizados;  atuar  como  médico  em  equipe  multiprofissional,  inclusive 
residentes  em  treinamento,  no  desenvolvimento  de  projetos  terapêuticos  individuais,  familiares  e 
coletivos  em  Unidades  de  Saúde  e  nas  comunidades  locais,  realizando  clínica  ampliada,  realizar 
atendimento  ao  acidentado  do  trabalho;  emitir  atestado  de  óbito;  realizar  procedimentos  cirúrgicos 
simples,  primeiros  socorros  e  urgências  com  encaminhamentos  com  ou  sem  preenchimento  dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos 
pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 
 
CARGO: Médico Neurocirurgião: Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a 
serem  realizados;  atuar  como  médico  em  equipe  multiprofissional,  inclusive  residentes  em 
treinamento,  no  desenvolvimento  de  projetos  terapêuticos  individuais,  familiares  e  coletivos  em 
Unidades  de  Saúde  e  nas  comunidades  locais,  realizando  clínica  ampliada,  realizar  atendimento  ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, primeiros 
socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articular os 
recursos  intersetoriais  disponíveis  para  diminuição  dos  agravos  à  saúde  dos  pacientes;  estar 
disponível como apoio matricial de capacitação. 
 
CARGO: Médico Ortopedista: Recepcionar  e  identificar  o  paciente,  explicando  os  procedimentos  a 
serem  realizados;  atuar  como  médico  em  equipe  multiprofissional,  inclusive  residentes  em 
treinamento,  no  desenvolvimento  de  projetos  terapêuticos  individuais,  familiares  e  coletivos  em 
Unidades  de  Saúde  e  nas  comunidades  locais,  realizando  clínica  ampliada,  realizar  atendimento  ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, primeiros 
socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articular os 
recursos  intersetoriais  disponíveis  para  diminuição  dos  agravos  à  saúde  dos  pacientes;  estar 
disponível como apoio matricial de capacitação. 
 
CARGO: Médico Oftalmologista: Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a 
serem  realizados;  atuar  como  médico  em  equipe  multiprofissional,  inclusive  residentes  em 
treinamento,  no  desenvolvimento  de  projetos  terapêuticos  individuais,  familiares  e  coletivos  em 
Unidades  de  Saúde  e  nas  comunidades  locais,  realizando  clínica  ampliada,  realizar  atendimento  ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, primeiros 
socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articular os 
recursos  intersetoriais  disponíveis  para  diminuição  dos  agravos  à  saúde  dos  pacientes;  estar 
disponível como apoio matricial de capacitação. 
 
CARGO: Médico Pediatra: Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem 
realizados; atuar como médico em equipe multiprofissional,  inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais,  familiares e coletivos em Unidades de Saúde e 
nas comunidades locais, realizando clínica ampliada, realizar atendimento ao acidentado do trabalho; 
emitir  atestado  de  óbito;  realizar  procedimentos  cirúrgicos  simples,  primeiros  socorros  e  urgências 
com  encaminhamentos  com  ou  sem  preenchimento  dos  prontuários;  articular  os  recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde  dos pacientes; estar disponível como 
apoio matricial de capacitação. 
 
CARGO: Médico Plantonista: Prestar atendimento de Urgência e Emergência em todas as áreas clínica 
na  unidade  de  saúde  do  Município,  a  pacientes  em  demanda  espontânea,  cuja  origem  é  variada  e 
incerta,  responsabilizando‐se  integralmente  pelo  tratamento  dos  mesmos,  o  que  pode  incluir 
procedimentos  tais  como:  suturas,  drenagens  e  passagem  de  cateteres;  realizar  triagem  dos  casos 
clínicos  identificando  os  que  requerem  maior  atenção  da  equipe  de  saúde;  integrar  a  equipe 
multiprofissional  de  trabalho,  respeitando  e  colaborando  no  aperfeiçoamento  de    normas  e 
procedimentos  operacionais;  contatar  a  Central  de  Regulação  Médica  para  colaborar  com  a 
organização  e  regulação  do  sistema  de  atenção  à  urgências;  participar  das  reuniões  necessárias  ao 
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desenvolvimento  técnico‐científico da Unidade de Urgência e Emergência na área médica; promover 
incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico‐paciente e observando 
preceitos éticos; no decorrer da execução de suas atividades de trabalho.   
 
CARGO: Médico Plantonista  (Samu): Prestar  atendimento  de  Urgência  e  Emergência  em  todas  as 
áreas  clínica na  unidade  de Terapia  Intensiva  do  Complexo Hospitalar  do Município,  a  pacientes  ali 
internados.  Integrar  a  equipe  multiprofissional  de  trabalho,  respeitando  e  colaborando  no 
aperfeiçoamento  de  normas  e  procedimentos  operacionais;  contatar  a  Central  de  Regulação Médica 
para  colaborar  com  a  organização  e  regulação  do  sistema  de  atenção  à  urgências;  participar  das 
reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico‐científico da Unidade de Urgência e Emergência na 
área  intensiva;  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação 
médico‐paciente  e  observando  preceitos  éticos;    no  decorrer  da  execução  de  suas  atividades  de 
trabalho. 
 
CARGO: Médico  Psiquiatra:  Recepcionar  e  identificar  o  paciente,  explicando  os  procedimentos  a 
serem  realizados;  atuar  como  médico  em  equipe  multiprofissional,  inclusive  residentes  em 
treinamento,  no  desenvolvimento  de  projetos  terapêuticos  individuais,  familiares  e  coletivos  em 
Unidades  de  Saúde  e  nas  comunidades  locais,  realizando  clínica  ampliada;  realizar  atendimento  ao  
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, primeiros 
socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articular os 
recursos  intersetoriais  disponíveis  para  diminuição  dos  agravos  à  saúde  dos  pacientes;  estar 
disponível como apoio matricial de capacitação. 
 
CARGO: Médico Radiologista: Recepcionar  e  identificar  o  paciente,  explicando os  procedimentos  a 
serem  realizados;  atuar  como  médico  em  equipe  multiprofissional,  inclusive  residentes  em 
treinamento,  no  desenvolvimento  de  projetos  terapêuticos  individuais,  familiares  e  coletivos  em 
Unidades  de  Saúde  e  nas  comunidades  locais,  realizando  clínica  ampliada;  realizar  atendimento  ao  
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, primeiros 
socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articular os 
recursos  intersetoriais  disponíveis  para  diminuição  dos  agravos  à  saúde  dos  pacientes;  estar 
disponível como apoio matricial de capacitação. 
 
CARGO: Médico  Urologista:  Recepcionar  e  identificar  o  paciente,  explicando  os  procedimentos  a 
serem  realizados;  atuar  como  médico  em  equipe  multiprofissional,  inclusive  residentes  em 
treinamento,  no  desenvolvimento  de  projetos  terapêuticos  individuais,  familiares  e  coletivos  em 
Unidades  de  Saúde  e  nas  comunidades  locais,  realizando  clínica  ampliada;  realizar  atendimento  ao  
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, primeiros 
socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articular os 
recursos  intersetoriais  disponíveis  para  diminuição  dos  agravos  à  saúde  dos  pacientes;  estar 
disponível como apoio matricial de capacitação. 
 
CARGO: Monitor de Música:  Planejar  e  desenvolver  situações  de  ensino  e  aprendizagem  voltadas 
para a qualificação profissional de jovens e adultos orientando‐os nas técnicas específicas da área em 
questão. Avaliar o processo ensino‐aprendizagem; elaborar material pedagógico; sistematizar estudos, 
informações  e  experiências  sobre  a  área ensinada;  garantir  segurança,  higiene  e proteção ambiental 
nas  situações  de  ensino‐aprendizagem;  fazer  registros  de  documentação  escolar,  de  oficinas  e  de 
laboratórios. 
 
CARGO: Motorista:  Dirigir  e  manobrar  veículos  e  transportar  pessoas,  cargas  ou  valores.  Realizar 
verificações  e  manutenções  básicas  do  veículo  e  utilizar  equipamentos  e  dispositivos  especiais  tais 
como  sinalização  sonora  e  luminosa,  software  de  navegação  e  outros.  Efetuar  pagamentos  e 
recebimentos  e,  no desempenho das  atividades,  utilizarem de  capacidades  comunicativas. Trabalhar 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 
 
CARGO: Motorista  (Samu):  Dirigir  e  manobrar  veículos  e  transportar  pessoas,  cargas  ou  valores. 
Realizar verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos especiais 
tais  como  sinalização  sonora  e  luminosa,  software  de  navegação  e  outros.  Efetuar  pagamentos  e 
recebimentos  e,  no desempenho das  atividades,  utilizarem de  capacidades  comunicativas. Trabalhar 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 
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CARGO: Nutricionista: Coordenar, planejar e orientar serviços ou programas de nutrição nos campos 
hospitalares,  de  saúde  pública,  educação  e  outros  similares;  analisar  carências  alimentares  e  o 
conveniente aproveitamento de recursos dietéticos; controlar a estocagem, preparação, conservação e 
distribuição  dos  alimentos,  assegurando  a  melhoria  protéica,  racionalidade  e  economicidade  dos 
regimes alimentares da população. 
 
CARGO:  Odontólogo:  Recepcionar  e  identificar  o  paciente,  explicando  os  procedimentos  a  serem 
realizados; elaborar diagnóstico e prognóstico e tratamento das afecções da cavidade bucal; examinar 
e  identificar alterações de cabeça e pescoço,  identificando a extensão e profundidade dos problemas 
detectados;  executar  procedimentos  preventivos  envolvendo  raspagem,  limpeza  e  polimento  dos 
dentes  e  gengivas;  elaborar  procedimentos  educativos  individuais  e  coletivos  de prevenção  à  saúde 
bucal;  coordenar  e  orientar  as  atividades  auxiliares  do  consultório  dentário  em  procedimentos 
individuais e coletivos de biosegurança; executar curativos envolvendo exodontia de raízes e dentes, 
drenagem  de  abscessos,  suturas  de  tecidos moles  e  restauração  de  cáries  dentárias;  prescrever  ou 
administrar medicamentos;  elaborar  normas  e  procedimentos  técnicos  e  administrativos;  atuar  em 
equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde.  
 
CARGO:  Operador  de  Máquina  de  Terraplanagem  –  Motoniveladora,  Pá  Carregadeira, 
Retroescavadeira e Trator de Esteira: Operar, ajustar e preparar máquinas. Realizar manutenção em 
primeiro  nível  de  máquinas  e  equipamentos.  Empregar  medidas  de  segurança  e  auxiliar  em 
planejamento de terraplanagem. 
 
CARGO: Professor de Artes:  Planejar  e  desenvolver  situações  de  ensino  e  aprendizagem  voltadas 
para a qualificação profissional de jovens e adultos orientando‐os nas técnicas específicas da área em 
questão. Avaliar o processo ensino‐aprendizagem; elaborar material pedagógico; sistematizar estudos, 
informações  e  experiências  sobre  a  área ensinada;  garantir  segurança,  higiene  e proteção ambiental 
nas  situações  de  ensino‐aprendizagem;  fazer  registros  de  documentação  escolar,  de  oficinas  e  de 
laboratórios. 
 
CARGO:  Professor  de  Artesanato:  Planejar  e  desenvolver  situações  de  ensino  e  aprendizagem 
voltadas para a qualificação profissional de jovens e adultos orientando‐os nas técnicas específicas da 
área em questão. Avaliar o processo ensino‐aprendizagem; elaborar material pedagógico; sistematizar 
estudos,  informações  e  experiências  sobre  a  área  ensinada;  garantir  segurança,  higiene  e  proteção 
ambiental nas situações de ensino‐aprendizagem; fazer registros de documentação escolar, de oficinas 
e de laboratórios. 
 
CARGO:  Professor  de  Cabeleireiro:  Planejar  e  desenvolver  situações  de  ensino  e  aprendizagem 
voltadas para a qualificação profissional de jovens e adultos orientando‐os nas técnicas específicas da 
área em questão. Avaliar o processo ensino‐aprendizagem; elaborar material pedagógico; sistematizar 
estudos,  informações  e  experiências  sobre  a  área  ensinada;  garantir  segurança,  higiene  e  proteção 
ambiental nas situações de ensino‐aprendizagem; fazer registros de documentação escolar, de oficinas 
e de laboratórios. 
 
CARGO: Professor de Corte e Costura: Planejar e desenvolver situações de ensino e aprendizagem 
voltadas para a qualificação profissional de jovens e adultos orientando‐os nas técnicas específicas da 
área em questão. Avaliar o processo ensino‐aprendizagem; elaborar material pedagógico; sistematizar 
estudos,  informações  e  experiências  sobre  a  área  ensinada;  garantir  segurança,  higiene  e  proteção 
ambiental nas situações de ensino‐aprendizagem; fazer registros de documentação escolar, de oficinas 
e de laboratórios. 
 
CARGO: Professor de Dança:  Planejar  e  desenvolver  situações  de  ensino  e  aprendizagem  voltadas 
para a qualificação profissional de jovens e adultos orientando‐os nas técnicas específicas da área em 
questão. Avaliar o processo ensino‐aprendizagem; elaborar material pedagógico; sistematizar estudos, 
informações  e  experiências  sobre  a  área ensinada;  garantir  segurança,  higiene  e proteção ambiental 
nas  situações  de  ensino‐aprendizagem;  fazer  registros  de  documentação  escolar,  de  oficinas  e  de 
laboratórios. 
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CARGO:  Professor  Ensino  Fundamental  Séries  Iniciais  e  Educação  Infantil:  Ministrar  aulas 
(comunicação  e  expressão,  integração  social  e  iniciação  às  ciências)  nas  quatro  primeiras  séries  do 
ensino  fundamental.  Preparar  aulas;  efetuar  registros  burocráticos  e  pedagógicos;  participar  na 
elaboração do projeto pedagógico; planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuar em 
reuniões  administrativas  e  pedagógicas;  organizar  eventos  e  atividades  sociais,  culturais  e 
pedagógicas.  Para  o  desenvolvimento  das  atividades  utilizar  constantemente  capacidade  de 
comunicação. 
 
CARGO: Professor Ensino Fundamental Séries Finais  – Ciências: Estudar  programas  instituídos; 
preparar planos de aulas; selecionar e organizar o material didático; ministrar as aulas programadas; 
aplicar exercícios práticos e complementares; elaborar, aplicar e corrigir provas e exercícios; organizar 
e  promover  trabalhos  complementares  de  caráter  cívico;  registrar  as matérias  dadas  e  os  trabalhos 
efetuados. Identificar e diagnosticar problemas relacionados às crianças e adolescentes em situação de 
risco pessoal e/ou social; propor soluções e encaminhamentos, estimulando a participação efetiva dos 
pais  e/ou  dos  responsáveis;  desenvolver  ações  sócio‐educativas  junto  às  crianças,  adolescentes, 
famílias  e  comunidade,  complementando  o  trabalho  de  outros  profissionais  que  atuam  nessa  área, 
formulando  e  criando  situações  novas  que  possibilitem  a  superação  dos  problemas  e  conflitos 
existentes. 
 
CARGO: Professor Ensino Fundamental Séries Finais – Português: Estudar programas instituídos; 
preparar planos de aulas; selecionar e organizar o material didático; ministrar as aulas programadas; 
aplicar exercícios práticos e complementares; elaborar, aplicar e corrigir provas e exercícios; organizar 
e  promover  trabalhos  complementares  de  caráter  cívico;  registrar  as matérias  dadas  e  os  trabalhos 
efetuados. Identificar e diagnosticar problemas relacionados às crianças e adolescentes em situação de 
risco pessoal e/ou social; propor soluções e encaminhamentos, estimulando a participação efetiva dos 
pais  e/ou  dos  responsáveis;  desenvolver  ações  sócio‐educativas  junto  às  crianças,  adolescentes, 
famílias  e  comunidade,  complementando  o  trabalho  de  outros  profissionais  que  atuam  nessa  área, 
formulando  e  criando  situações  novas  que  possibilitem  a  superação  dos  problemas  e  conflitos 
existentes. 
 
CARGO:  Professor  Ensino  Fundamental  Séries  Finais  –  Inglês:  Estudar  programas  instituídos; 
preparar planos de aulas; selecionar e organizar o material didático; ministrar as aulas programadas; 
aplicar exercícios práticos e complementares; elaborar, aplicar e corrigir provas e exercícios; organizar 
e  promover  trabalhos  complementares  de  caráter  cívico;  registrar  as matérias  dadas  e  os  trabalhos 
efetuados. Identificar e diagnosticar problemas relacionados às crianças e adolescentes em situação de 
risco pessoal e/ou social; propor soluções e encaminhamentos, estimulando a participação efetiva dos 
pais  e/ou  dos  responsáveis;  desenvolver  ações  sócio‐educativas  junto  às  crianças,  adolescentes, 
famílias  e  comunidade,  complementando  o  trabalho  de  outros  profissionais  que  atuam  nessa  área, 
formulando  e  criando  situações  novas  que  possibilitem  a  superação  dos  problemas  e  conflitos 
existentes. 
 
CARGO: Professor Ensino Fundamental  Séries Finais  – História:  Estudar  programas  instituídos; 
preparar planos de aulas; selecionar e organizar o material didático; ministrar as aulas programadas; 
aplicar exercícios práticos e complementares; elaborar, aplicar e corrigir provas e exercícios; organizar 
e  promover  trabalhos  complementares  de  caráter  cívico;  registrar  as matérias  dadas  e  os  trabalhos 
efetuados. Identificar e diagnosticar problemas relacionados às crianças e adolescentes em situação de 
risco pessoal e/ou social; propor soluções e encaminhamentos, estimulando a participação efetiva dos 
pais  e/ou  dos  responsáveis;  desenvolver  ações  sócio‐educativas  junto  às  crianças,  adolescentes, 
famílias  e  comunidade,  complementando  o  trabalho  de  outros  profissionais  que  atuam  nessa  área, 
formulando  e  criando  situações  novas  que  possibilitem  a  superação  dos  problemas  e  conflitos 
existentes. 
 
CARGO: Professor Ensino Fundamental Séries Finais – Geografia: Estudar programas instituídos; 
preparar planos de aulas; selecionar e organizar o material didático; ministrar as aulas programadas; 
aplicar exercícios práticos e complementares; elaborar, aplicar e corrigir provas e exercícios; organizar 
e  promover  trabalhos  complementares  de  caráter  cívico;  registrar  as matérias  dadas  e  os  trabalhos 
efetuados. Identificar e diagnosticar problemas relacionados às crianças e adolescentes em situação de 
risco pessoal e/ou social; propor soluções e encaminhamentos, estimulando a participação efetiva dos 
pais  e/ou  dos  responsáveis;  desenvolver  ações  sócio‐educativas  junto  às  crianças,  adolescentes, 
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famílias  e  comunidade,  complementando  o  trabalho  de  outros  profissionais  que  atuam  nessa  área, 
formulando  e  criando  situações  novas  que  possibilitem  a  superação  dos  problemas  e  conflitos 
existentes. 
 
CARGO:  Professor  Ensino  Fundamental  Séries  Finais  –  Matemática:  Estudar  programas 
instituídos;  preparar  planos  de  aulas;  selecionar  e  organizar  o material  didático; ministrar  as  aulas 
programadas;  aplicar  exercícios  práticos  e  complementares;  elaborar,  aplicar  e  corrigir  provas  e 
exercícios;  organizar  e  promover  trabalhos  complementares  de  caráter  cívico;  registrar  as  matéria 
dadas  e  os  trabalhos  efetuados.  Identificar  e  diagnosticar  problemas  relacionados  às  crianças  e 
adolescentes  em  situação  de  risco  pessoal  e/ou  social;  propor  soluções  e  encaminhamentos, 
estimulando a participação efetiva dos pais e/ou dos responsáveis; desenvolver ações sócio‐educativas 
junto  às  crianças,  adolescentes,  famílias  e  comunidade,  complementando  o  trabalho  de  outros 
profissionais  que  atuam  nessa  área,  formulando  e  criando  situações  novas  que  possibilitem  a 
superação dos problemas e conflitos existentes. 
 
CARGO:  Professor  Ensino  Fundamental  Séries  Finais  –  Educação  Física:  Estudar  programas 
instituídos;  preparar  planos  de  aulas;  selecionar  e  organizar  o material  didático; ministrar  as  aulas 
programadas;  aplicar  exercícios  práticos  e  complementares;  elaborar,  aplicar  e  corrigir  provas  e 
exercícios;  organizar  e  promover  trabalhos  complementares  de  caráter  cívico;  registrar  as  matéria 
dadas  e  os  trabalhos  efetuados.  Identificar  e  diagnosticar  problemas  relacionados  às  crianças  e 
adolescentes  em  situação  de  risco  pessoal  e/ou  social;  propor  soluções  e  encaminhamentos, 
estimulando a participação efetiva dos pais e/ou dos responsáveis; desenvolver ações sócio‐educativas 
junto  às  crianças,  adolescentes,  famílias  e  comunidade,  complementando  o  trabalho  de  outros 
profissionais  que  atuam  nessa  área,  formulando  e  criando  situações  novas  que  possibilitem  a 
superação dos problemas e conflitos existentes. 

 
CARGO: Professor de Grafite: Planejar e desenvolver  situações de ensino e aprendizagem voltadas 
para a qualificação profissional de jovens e adultos orientando‐os nas técnicas específicas da área em 
questão. Avaliar o processo ensino‐aprendizagem; elaborar material pedagógico; sistematizar estudos, 
informações  e  experiências  sobre  a  área ensinada;  garantir  segurança,  higiene  e proteção ambiental 
nas  situações  de  ensino‐aprendizagem;  fazer  registros  de  documentação  escolar,  de  oficinas  e  de 
laboratórios. 
 
CARGO: Professor de Manicure: Planejar e desenvolver situações de ensino e aprendizagem voltadas 
para a qualificação profissional de jovens e adultos orientando‐os nas técnicas específicas da área em 
questão. Avaliar o processo ensino‐aprendizagem; elaborar material pedagógico; sistematizar estudos, 
informações  e  experiências  sobre  a  área ensinada;  garantir  segurança,  higiene  e proteção ambiental 
nas  situações  de  ensino‐aprendizagem;  fazer  registros  de  documentação  escolar,  de  oficinas  e  de 
laboratórios. 
 
CARGO: Professor de Música: Planejar e desenvolver  situações de ensino e aprendizagem voltadas 
para a qualificação profissional de jovens e adultos orientando‐os nas técnicas específicas da área em 
questão. Avaliar o processo ensino‐aprendizagem; elaborar material pedagógico; sistematizar estudos, 
informações  e  experiências  sobre  a  área ensinada;  garantir  segurança,  higiene  e proteção ambiental 
nas  situações  de  ensino‐aprendizagem;  fazer  registros  de  documentação  escolar,  de  oficinas  e  de 
laboratórios. 
 
CARGO:  Professor  de  Música  e  Percussão:  Planejar  e  desenvolver  situações  de  ensino  e 
aprendizagem voltadas para a qualificação profissional de jovens e adultos orientando‐os nas técnicas 
específicas  da  área  em  questão.  Avaliar  o  processo  ensino‐aprendizagem;  elaborar  material 
pedagógico;  sistematizar  estudos,  informações  e  experiências  sobre  a  área  ensinada;  garantir 
segurança,  higiene  e  proteção  ambiental  nas  situações  de  ensino‐aprendizagem;  fazer  registros  de 
documentação escolar, de oficinas e de laboratórios. 
 
CARGO:  Professor  de  Taekwondo:  Planejar  e  desenvolver  situações  de  ensino  e  aprendizagem 
voltadas para a qualificação profissional de jovens e adultos orientando‐os nas técnicas específicas da 
área em questão. Avaliar o processo ensino‐aprendizagem; elaborar material pedagógico; sistematizar 
estudos,  informações  e  experiências  sobre  a  área  ensinada;  garantir  segurança,  higiene  e  proteção 
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ambiental nas situações de ensino‐aprendizagem; fazer registros de documentação escolar, de oficinas 
e de laboratórios. 
 
CARGO: Professor de Teatro: Planejar e desenvolver  situações de ensino  e  aprendizagem voltadas 
para a qualificação profissional de jovens e adultos orientando‐os nas técnicas específicas da área em 
questão. Avaliar o processo ensino‐aprendizagem; elaborar material pedagógico; sistematizar estudos, 
informações  e  experiências  sobre  a  área ensinada;  garantir  segurança,  higiene  e proteção ambiental 
nas  situações  de  ensino‐aprendizagem;  fazer  registros  de  documentação  escolar,  de  oficinas  e  de 
laboratórios. 
 
CARGO:  Psicólogo: Planejar,  coordenar,  executar  e  avaliar  as  atividades  de  assistência  em  Saúde 
Mental, intervindo terapeuticamente com técnicas específicas individuais e/ou grupais, dentro de uma 
equipe multidisciplinar,  nos  níveis  preventivos,  curativos,  de  reabilitação  e  de  reinserção  social,  de 
acordo com as necessidades de sua clientela e conforme o grau de complexidade do equipamento em 
que se inserem; executar tarefas correlatas. 
 
CARGO: Técnico Administrativo Educacional: Administração Escolar – as atividades de escrituração, 
arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, etc. relativas ao funcionamento 
das  secretarias  escolares;  e  Multimeios  didáticos  –  opera  mimeógrafos,  vídeo  cassete,  televisor, 
projetor de slides,  computador,  calculadora,  fotocopiadora,  retroprojetor, bem como outros recursos 
didáticos  de  uso  especial,  atuando  ainda  na  orientação  dos  trabalhos  de  leituras  nas  bibliotecas 
escolares, laboratórios e sala de ciências. 
 
CARGO:  Técnico  em  Controladoria:  Executar  serviços  de  apoio  nas  áreas  de  recursos  humanos, 
administração,  finanças  e  logística;  atender  fornecedores  e  clientes,  fornecendo  e  recebendo 
informações  sobre  produtos  e  serviços;  tratar  de  documentos  variados,  cumprindo  todo  o 
procedimento necessário referente aos mesmos. 
 
CARGO:  Técnico  em  Enfermagem:  Receber  e  encaminhar  pacientes;  agendar  consultas;  verificar 
sinais  vitais  como  pulso,  temperatura,  pressão  arterial,  freqüência  respiratória;  aplicar  vacinas; 
administrar  e  fornecer  medicamentos;  efetuar  curativos;  coletar  exames  laboratoriais;  realizar 
eletrocardiograma; auxiliar na realização de exames e testes específicos; notificar ou encaminhar para 
notificação os  pacientes  com  suspeita  de  doenças de notificação  compulsória;  realizar  aspiração  em 
tubo oro traqueal e traqueostomia; realizar ou auxiliar sondagem nasogástrica, nasoenteral e vesical; 
encaminhar o paciente ao banho ou promover o   banho no  leito;  realizar mudança de cúbito;  trocar 
roupas;  realizar  procedimentos  de  isolamento;  auxiliar  na  realização  dos  procedimentos  de  suporte 
avançado  de  vida;  realizar  anotações  no  prontuário;  receber,  preparar  e  caminhar  pacientes  para 
cirurgia;  auxiliar  em  procedimentos  cirúrgicos  e  anestésicos;  observar  o  quadro  pós‐operatório  e 
intervir se necessário; realizar visitas domiciliares; esterilizar ou preparar materiais para esterilização; 
acompanhar e  transportar pacientes; promover bloqueio de epidemias; promover grupos educativos 
com pacientes; integrar e participar de reuniões de equipe; atuar de forma integrada com profissionais 
de outras instituições; orientar e supervisionar os trabalhos auxiliares de enfermagem. 
 
CARGO:  Técnico  em  Enfermagem  (Samu):  Receber  e  encaminhar  pacientes;  agendar  consultas; 
verificar  sinais  vitais  como  pulso,  temperatura,  pressão  arterial,  freqüência  respiratória;  aplicar 
vacinas; administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos; coletar exames laboratoriais; realizar 
eletrocardiograma; auxiliar na realização de exames e testes específicos; notificar ou encaminhar para 
notificação os  pacientes  com  suspeita  de  doenças de notificação  compulsória;  realizar  aspiração  em 
tubo oro traqueal e traqueostomia; realizar ou auxiliar sondagem nasogástrica, nasoenteral e vesical; 
encaminhar o paciente ao banho ou promover o   banho no  leito;  realizar mudança de cúbito;  trocar 
roupas;  realizar  procedimentos  de  isolamento;  auxiliar  na  realização  dos  procedimentos  de  suporte 
avançado  de  vida;  realizar  anotações  no  prontuário;  receber,  preparar  e  caminhar  pacientes  para 
cirurgia;  auxiliar  em  procedimentos  cirúrgicos  e  anestésicos;  observar  o  quadro  pós‐operatório  e 
intervir se necessário; realizar visitas domiciliares; esterilizar ou preparar materiais para esterilização; 
acompanhar e  transportar pacientes; promover bloqueio de epidemias; promover grupos educativos 
com pacientes; integrar e participar de reuniões de equipe; atuar de forma integrada com profissionais 
de outras instituições; orientar e supervisionar os trabalhos auxiliares de enfermagem. 
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CARGO:  Técnico  em  Informática:  Consertar  e  instalar  aparelhos  eletrônicos,  desenvolver 
dispositivos de  circuitos  eletrônicos,  fazer manutenções  corretivas,  preventivas  e  preditivas,  sugerir 
mudanças no processo de produção, criar e implementar dispositivos de automação. Treinar, orientar 
e avaliar o desempenho de operadores. Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, 
redigir  documentação  técnica  e  organizar  o  local  de  trabalho.  Podem  ser  supervisionados  por 
engenheiros eletrônicos.  
   
CARGO: Técnico em Radiologia:  Realizar  exames  radiológicos  utilizando  técnicas  e  procedimentos 
necessários  para  cada  serviço  de  saúde  (ambulatório,  UTI,  leitos  hospitalares  e  Centros  Cirúrgicos); 
Zelar pela proteção radiológica dos pacientes e acompanhantes; avaliar a qualidade da radiografia para 
garantia  do  diagnóstico  correto;  encaminhar  as  radiografias.  Identificando  os  pacientes,  para  cada 
setor  solicitante;  realizar  exames  de  TC  –  Tomografia  Computadorizada;  executar  revelações  na 
câmara escura. 
 
CARGO: Técnico em Tomografia: Realizar exames de diagnóstico ou tratamento; processar imagens; 
planejar atendimento; organizar área de trabalho equipamento e acessórios; preparar pacientes para 
exames utilizando técnicas e procedimentos necessários para cada serviço de saúde (ambulatório, UTI, 
leitos  hospitalares  e  Centros  Cirúrgicos);  Zelar  pela  proteção  radiológica  dos  pacientes  e 
acompanhantes; avaliar a qualidade da  tomografia para garantia do diagnóstico correto; encaminhar 
as  tomografias,  identificando  os  pacientes,  para  cada  setor  solicitante;  realizar  exames  de  TC  – 
Tomografia Computadorizada; executar revelações na câmara escura. 
 
CARGO: Terapeuta Ocupacional: Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a 
serem realizados; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em 
Unidades  de  Saúde;  coordenar,  planejar,  executar  e  avaliar  as  atividades  de  assistência  em  saúde 
ligadas à problemáticas específicas, físicas, motoras, sensoriais, psicológicas, mentais e sociais; intervir 
terapeuticamente, utilizando‐se de  técnicas específicas, em atividades  individuais e/ou coletivas, nos 
níveis  preventivo,  curativo,  realibilitação  e  inclusão  social;  promover  a  adaptação  de  recursos  e 
materiais  para  adequação  de  posturas  e  atividades  diversas,  nos  ambientes  em  que  o  paciente  se 
estabeleça;  desenvolver  ações  de  prevenção,  promoção,  proteção  e  reabilitação  da  saúde,  no  nível 
individual e coletivo. 
 
CARGO: Tesoureiro: Processar operações de crédito, investimento e serviços bancários, obedecendo a 
normas  externas,  emanadas  de  órgãos  governamentais,  e  internas,  da  instituição  que  os  empregam. 
Controlar as operações de concessão de crédito, investimento e serviços a pessoas físicas ou jurídicas, 
a fim de cumprir e fazer cumprir as normas e regras internas e de órgãos regulamentadores, tais como: 
Banco Central do Brasil e Secretaria da Receita Federal, entre outros. Atender aos demais setores da 
Prefeitura e a órgãos governamentais, bancos e ao público em geral, prestando‐lhes informações sobre 
assuntos de sua competência. Podem coordenar recursos humanos, sob sua responsabilidade e exercer 
o monitoramento de serviços prestados por terceiros. 
 
CARGO: Vigia: Efetuar ronda diurna e noturna nas dependências de Unidades Escolares, controlar a 
movimentação de pessoas e materiais, verificar instalações hidráulicas e elétricas, prestar informações 
gerais. 
 
 
 
 

 
 

 
 


