ANEXO IV
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Nível Superior Completo
Cargos: Fonoaudiólogo, Nutricionista e Psicólogo
Língua Portuguesa:
Processo de aquisição da leitura e da escrita. A constituição do leitor/autor. Formação do usuário da língua. Linguagem verbal
(oral e escrita) e não-verbal (gestual, musical, plástica, cênica). Funções sociais da linguagem. Variação lingüística: variantes
regionais, socioculturais e situacionais. Tipologia textual: textos pessoais (cartas, bilhetes), jornalísticos, literários (crônica,
conto, romance, poesia). Estrutura e organização textual: coerência e coesão. Compreensão, interpretação e produção de
texto. Fatos gramaticais: a palavra (classe, estrutura e processo de formação); a frase e sua estrutura; o período e sua
estrutura (coordenação e subordinação); acentuação; pontuação. Elementos e relações de estrutura gramatical: fonologia,
morfossintaxe, semântica. Figuras de linguagem.
Conhecimentos Gerais:
Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro,
jornais, revistas e televisão. Cultura internacional. História Geral e do Brasil. Descobertas e inovações científicas na atualidade
e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e sociedade: problemas, políticas públicas, organizações não
governamentais, aspectos locais e aspectos globais. Elementos de economia internacional contemporânea. Panorama da
economia nacional. O cotidiano brasileiro. Aspectos culturais, econômicos e históricos do município de Bom Jardim.
Conhecimentos Específicos: FONOAUDIÓLOGO
Diagnóstico audiológico: procedimentos utilizados na avaliação audiológica de crianças e adultos, objetivando detectar um
possível comprometimento auditivo; Seleção e indicação de aparelhos de amplificação sonora individual; Habilitação e
reabilitação do indivíduo portador de deficiência auditiva; Desenvolvimento de programas de prevenção dos transtornos da
audição; Motricidade oral: prevenção, avaliação, diagnóstico funcional e tratamento de problemas relacionados ao sistema
estomatognático, do ponto de vista tanto odontológico quanto neurológico; Avaliação clínica e procedimentos fonoaudiológicos
utilizados para detectar possíveis alterações nesse sistema; Habilitação e reabilitação do sistema estomatognático;
Desenvolvimento de programas de prevenção das possíveis alterações desse sistema; Linguagem: prevenção, avaliação,
diagnóstico funcional e tratamento de problemas relacionados à linguagem oral e à linguagem escrita da criança e do adulto,
inclusive de casos neurológicos; Avaliação de processos comunicativos não-verbais, da linguagem oral e da linguagem escrita;
Habilitação e reabilitação de indivíduos portadores de patologias que afetem o desenvolvimento ou o uso da linguagem oral e
da linguagem escrita; Desenvolvimento de formas de prevenção de possíveis alterações da linguagem; Elaboração de
programas para um melhor desenvolvimento da linguagem oral e/ou escrita; Voz: prevenção, avaliação, diagnóstico funcional e
tratamento de problemas relacionados as disfonias funcionais, orgânico-funcionais e orgânica e estética vocal; Avaliação da
função vocal: clínica, percentual, instrumental-funcional das estruturas do trato vocal e objetiva; Habilitação e reabilitação vocal;
Desenvolvimento de programas de prevenção dos distúrbios da voz.
Conhecimentos Específicos: NUTRICIONISTA
Unidades de alimentação e nutrição - objetivos e características, planejamento físico, recursos humanos, abastecimento e
armazenamento, custos, lactário, banco de leite e cozinha dietética. Nutrição normal: definição, leis da alimentação /
requerimentos e recomendações de nutrientes - alimentação enteral e parenteral. Planejamento, avaliação e cálculo de dietas
e(ou) cardápio para adulto, idoso, gestante, nutriz, lactente, pré-escolar e escolar, adolescente e coletividade sadia em geral.
Desnutrição: epidemiologia de desnutrição, aspectos sociais e econômicos. Programa de combate às carências nutricionais e
Programa Bolsa Alimentação. Diagnósticos antropométricos: padrões de referência / indicadores: vantagens, desvantagens e
interpretação / avaliação nutricional do adulto: índice de massa corporal (classificação de GARROW). Dietoterapia nas
enfermidades do sistema cardiovascular. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade - Diabete Mellitus e dislipidemias.
Dietoterapia nas carências nutricionais: desnutrição energético-protéica, anemias nutricionais e carência de vitaminas.
Dietoterapia das doenças renais. Alimentos: conceito; características e qualidade dos alimentos; perigos químicos, físicos e
biológicos. Microbiologia dos alimentos: fatores que influenciam a multiplicação dos microrganismos; microrganismos
patogênicos de importância em alimento. Conservação e armazenamento de alimentos: uso do calor, do frio, do sal/açúcar,
aditivos, irradiação e fermentação. Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções. Importância na Saúde Pública.
Inspeção em Vigilância Sanitária; noções básicas de processo administrativo sanitário. Noções básicas de Vigilância
Epidemiológica. Legislação sanitária: Lei n.° 6.437/77; Decreto-Lei n.° 986/69; Resolução 12/01. Interação entre medicamentos
e nutrientes. Ética e legislação profissional. Nutrição Escolar: Resolução FNDE/CD/N° 38/2004. Noções básicas sobre o C.A.E.
(Conselho de Alimentação Escolar).
Conhecimentos Específicos: PSICÓLOGO
Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e
interpretação de resultados. Técnicas de entrevista. Psicologia do desenvolvimento. Psicopatologia geral. Impacto diagnóstico/
processo de adoecimento/ enfrentamento da doença e adesão ao tratamento. Processo de hospitalização. Psicologia
hospitalar. Psicossomática. Psicologia social e psicologia sócio-histórica. Psicologia institucional. Reforma psiquiátrica no
Brasil. Equipes interdisciplinares: interdisciplinaridade e multidisciplinariedade em saúde. Psicoterapia breve. Teorias e técnicas
psicológicas: psicanálise/Gestalt Terapia/ Behaviorismo/ Reich. Clínica infantil: teoria e técnica. Clínica de adolescentes: teoria
e técnica. Psicoterapia familiar: teoria e técnica. Psicoterapia de Grupo. Código de Ética Profissional dos Psicólogos. A
violência na infância, na adolescência e na família. A clínica da terceira idade. Saúde do trabalhador: conceitos e práticas. Ética
e legislação profissional. Teoria das Inteligências Múltiplas.

Nível Superior Completo ou Formação Nível Médio (antigo curso Normal)
Todos os Cargos:
Língua Portuguesa
Processo de aquisição da leitura e da escrita. A constituição do leitor/autor. Formação do usuário da língua. Linguagem verbal
(oral e escrita) e não-verbal (gestual, musical, plástica, cênica). Funções sociais da linguagem. Variação lingüística: variantes
regionais, socioculturais e situacionais. Tipologia textual: textos pessoais (cartas, bilhetes), jornalísticos, literários (crônica,
conto, romance, poesia). Estrutura e organização textual: coerência e coesão. Interpretação e produção de texto. Fatos
gramaticais: a palavra (classe, estrutura e processo de formação); a frase e sua estrutura; o período e sua estrutura
(coordenação e subordinação), acentuação, pontuação. Elementos e relações de estrutura gramatical: fonologia,
morfossintaxe, semântica.
Matemática
Números naturais: Comparação, ordenação, seriação e organização em agrupamentos. Sistema de numeração decimal,
operações fundamentais. Análise, interpretação e resolução de situações, problemas a partir dos diversos significados das
operações. Aplicação das propriedades operatórias nas técnicas de cálculo mental e estimativas. Divisibilidade: Noções de
divisores, múltiplos, número primo, mmc, mdc e aplicações na resolução de problemas do cotidiano. Números racionais:
Operações, representações e exploração dos diferentes significados dos racionais em situações problemas. Sistema monetário
brasileiro. Medidas: cálculos com unidades de medida de comprimento, massa, superfície e capacidade. Razão, proporção;
regra de três simples e composta, porcentagem; juros compostos. Geometria: Figuras planas, sólidos geométricos e suas
propriedades. Composição e decomposição de figuras planas e espaciais, planificações. Medidas: Cálculos com unidades de
medida de comprimento, massa, superfície e capacidade. Perímetros, áreas e volumes. Tratamento da Informação: Leitura e
interpretação de dados em tabelas e gráficos. Média, moda e mediana.
Fundamentos da Educação
A educação na constituição brasileira. Conteúdo e significados da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Sistema
educacional brasileiro. O financiamento da educação brasileira. O FUNDEF e o FUNDEB. Coordenação e orientação
pedagógica: Os fins da educação. A organização da escola e a gestão escolar. Relação pedagógica
professor/aluno/conhecimento. Projeto Político-Pedagógico da escola. Organização curricular da escola. Causas e
conseqüências do fracasso escolar. A interdisciplinaridade no trabalho pedagógico. O desenvolvimento psico-social da criança
de 7 a 14 anos. Aspectos conceitos e metodologias na educação de jovens e adultos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN's) para o Ensino Fundamental.
Conhecimentos Específicos: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
O professor como mediador da construção do conhecimento. Critérios para um atendimento em creche. - Lei Federal 8069/90
– Estatuto da criança e do adolescente. Escola inclusiva e cidadã. Gestão participativa. A função social da escola e seu
compromisso social.. Concepção de educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. CNE/CEB
Conhecimentos Específicos: PROFESSOR DE 1A SÉRIE - ALFABETIZAÇÃO
Ciclo Inicial de Alfabetização: analfabetismo na escola; alfabetização no Brasil; um problema dos ciclos, um problema de
método? Alfabetizando: compreensão e valorização da cultura escrita; apropriação do sistema de escrita; leitura; produção
escrita; desenvolvimento da oralidade; O perfil do professor e outros profissionais do Ciclo inicial de Alfabetização;
Planejamento do trabalho em sala de aula e a organização de atividade; Discussão metodológica no conjunto de decisões
relacionadas à alfabetização; Integração da família ao trabalho desenvolvido pela escola; Concepção de avaliação em um
sistema de ciclos; Instrumentos para diagnóstico e avaliação no Ciclo Inicial de Alfabetização; Ética profissional.
Conhecimentos Específicos: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conceitos fundamentais em Educação Especial. Educação Especial no contexto da educação brasileira. Educação Especial /
Educação Inclusiva: direito à diversidade. Estigma e identidade social do deficiente. Ensino do indivíduo especial: métodos,
técnicas, recursos educativos e organização específicos. Ações integradoras: salas de recursos / oficina pedagógica. Ação
junto às famílias de pessoas portadoras de deficiência, ações integradoras. Libras.
a
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Cargo: PROFESSOR DE 1 a 4 SÉRIES

Estudos Sociais
Conceitos fundamentais do saber histórico: fato histórico, sujeito histórico e tempo histórico. Geografia: objeto de estudo e
categorias (paisagem, território e lugar). Divisão social do trabalho. Sociedade e Cultura. Tempo social (formação, história do
país, estado e município) e físico (ordenação, duração e simultaneidade). Brasil: Transformações sociais, econômicas, políticas
e administrativas. Espaço: localização, orientação, representação e organização. Espaço social da Região Serrana e do
município de Bom Jardim.
Ciências
Diversidade dos seres vivos. Ciclo Vital e os Elementos da natureza: ar, água, rocha e solo. Fenômenos naturais. Relações
ecológicas. Homem X Meio. Corpo Humano, Higiene e Saúde. Temas Transversais: ética, meio ambiente, saúde, orientação
sexual, pluralidade cultural.

Nível Médio Completo
Cargos: Auxiliar Administrativo II, Técnico em Contabilidade, Fiscal Tributário II, Fiscal de Urbanismo e Postura
Língua Portuguesa:
Processo de aquisição da leitura e da escrita. A constituição do leitor/autor. Formação do usuário da língua. Linguagem verbal
(oral e escrita) e não-verbal (gestual, musical, plástica, cênica). Funções sociais da linguagem. Variação lingüística: variantes
regionais, socioculturais e situacionais. Tipologia textual: textos pessoais (cartas, bilhetes), jornalísticos, literários (crônica,
conto, romance, poesia). Estrutura e organização textual: coerência e coesão. Interpretação e produção de texto. Fatos
gramaticais: a palavra (classe, estrutura e processo de formação); a frase e sua estrutura; o período e sua estrutura
(coordenação e subordinação), acentuação, pontuação. Elementos e relações de estrutura gramatical: fonologia,
morfossintaxe, semântica.
Noções de Informática:
Conhecimentos de Informática: correio eletrônico (mensagens, anexação de arquivos, cópias); Microsoft Word
97/2000/2003/XP em português: Edição e formatação de textos (operações do menu Formatar, Inserir, Tabelas, Exibir cabeçalho e rodapé, Arquivo - configurar página e impressão, Ferramentas - ortografia e gramática); Microsoft Excel
97/2000/2003/XP em português: Criação de pastas, planilhas e gráficos, uso de formulas, funções e macros, configurar página,
impressão, operações do menu Formatar, operações do menu Inserir, obtenção de dados externos, classificar; Microsoft
Windows 95/98/2000/XP em português: Criação de pastas (diretórios), arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, uso de aplicativos, interação com os aplicativos do Microsoft
Office; Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas. Redes Microsoft: compartilhamento de
pastas e arquivos; localização e utilização de computadores e pastas remotas.
Conhecimentos Gerais:
Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro,
jornais, revistas e televisão. Cultura internacional. História Geral e do Brasil. Descobertas e inovações científicas na atualidade
e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e sociedade: problemas, políticas públicas, organizações não
governamentais, aspectos locais e aspectos globais. Elementos de economia internacional contemporânea. Panorama da
economia nacional. O cotidiano brasileiro. Aspectos culturais, econômicos e históricos do município de Bom Jardim.
Conhecimentos Específicos: Auxiliar administrativo II
Redação oficial. Noções de arquivamento e procedimentos administrativos. Noções de Relações Públicas. Noções de
administração financeira, de recursos humanos e de material. Noções de cidadania.
Matemática - Fundamentos da Teoria dos Conjuntos. Conjuntos numéricos: números naturais e inteiros (divisibilidade, números
primos, fatoração, MDC e MMC); números racionais e irracionais (reta numérica, valor absoluto, representação decimal);
números reais (relação de ordem e intervalos); operações. Sistema de numeração decimal, operações fundamentais. Sistema
monetário brasileiro. Medidas: cálculos com unidades de medida de comprimento, massa, superfície e capacidade. Razão,
proporção; regra de três simples e composta, porcentagem; juros compostos. Funções: estudo das relações, definição de
função. Funções par e impar, crescente e decrescente, composta, inversa, polinomial do 1º grau, quadrática, modular,
exponencial e logarítmica. Resolução de equações, inequações e sistemas. Seqüências: Progressões aritmética e geométrica.
Geometria: Figuras planas, sólidos geométricos e suas propriedades. Perímetros, áreas e volumes. Circunferência: relações
métricas nos polígonos regulares e na circunferência, comprimento e ângulos. Áreas dos polígonos, do círculo e suas partes.
Resolução de triângulos, arcos, ângulos e funções trigonométricas. Tratamento da Informação: leitura e interpretação de dados
em tabelas e gráficos; média, moda e mediana.
Conhecimentos Específicos: Técnico em Contabilidade
Noções de Contabilidade Geral: débito, crédito, escrituração e levantamento de balancetes. Noções de Contabilidade Pública:
escriturações do sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e compensado; levantamento de balancetes. Orçamento:
classificação de receita orçamentária; classificação de despesa orçamentária: institucional, programática e por natureza;
créditos adicionais; espécies e recursos de cobertura.
Conhecimentos Específicos: Fiscal Tributário II
Noções Gerais de Normas Constitucionais: Constituição Federal: Princípios Fundamentais, Garantias, Direitos e Garantias
Fundamentais. Os Municípios. Administração Pública. Aspectos e normas gerais sobre Sistema Tributário Nacional. Os
tributos, em especial os de competência municipal. Princípios gerais. Limitações ao poder de tributar. Tributos: impostos, taxas
e contribuições de melhoria. Obrigação tributária. Crédito Tributário. Noções Gerais de Direito Administrativo: Princípios
adotados na Administração Pública. Limites na atuação do Estado frente às atividades particulares. Poderes administrativos. O
Poder de Polícia. Noções de Direito Municipal: A Lei Orgânica do Município de Bom Jardim. Normas relativas ao Poder
Executivo. A competência dos Poderes Executivo e Legislativo em iniciativa de leis. O Processo Legislativo. Normas
específicas da atuação do Fiscal de Tributos e Posturas. Lei Complementar nº 21/76 - Código Tributário do Município de

Bom Jardim, e suas modificações posteriores, Lei Municipal nº 285/88 e Lei Municipal nº 887/02.
Conhecimentos Específicos: Fiscal de Urbanismo e Postura
Desenho de arquitetura: formatos, escalas, símbolos e convenções. Normas da ABNT. Noções de arquitetura e meio ambiente:
fatores condicionantes, planejamento e construção. Elementos da construção: fundações, estruturas, paredes e revestimentos,
coberturas. Condições gerais das edificações: alinhamentos e afastamentos, classificação dos compartimentos, vãos, áreas,
circulações em mesmo nível, circulações de ligação de níveis diferentes, orientação e insolação. Elementos básicos do projeto:
plantas, cortes, fachadas e detalhes. Projeto de reforma e modificação: acréscimo e demolição. Instalações prediais:
hidráulicas, sanitárias e elétricas. Desenho topográfico: leitura e interpretação da planta topográfica. Licença e aprovação de
projetos. Execução e conclusão de obras. Habite-se. Código de Postura Lei Municipal nº 16/76, e suas modificações

posteriores, Plano Diretor Territorial de Bom Jardim Lei Complementar nº 76/06.

Nível Fundamental Incompleto
Cargo: GUARDA MUNICIPAL
Língua Portuguesa
Compreensão de textos. Ortografia: emprego das letras e dos acentos. Sinônimos e antônimos. Formação do feminino e do
plural dos substantivos e adjetivos. Conjugação dos verbos regulares. Principais regras concordância.
Matemática
Conjuntos (noção, igualdade desigualdade, tipos, pertence e não pertence, subconjuntos, união e interseção), números
naturais, operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação), sistema de numeração decimal, sistema
monetário brasileiro, sentenças matemáticas, frações, números decimais, porcentagem, problemas, medida de comprimento,
medida de superfície, medida de volume, medida de massa, medida de capacidade, medida de tempo.
Conhecimentos Específicos:
Constituição Federal: Princípios Fundamentais, Garantias, Direitos e Garantias Fundamentais. Administração Pública. O Poder
de Polícia. Noções de Direito Municipal: a Lei Orgânica do Município de Bom Jardim. Ética no Serviço Público. O Município de
Bom Jardim: aspectos culturais, econômicos e históricos.

