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CARGOS DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES Provas 
Nº de 
Quês-
tões 

Peso 

Português 20 1 
Agente Administrativo 

Exercer atividades intermediárias relacionadas à administração de recursos humanos, materiais, financeiros e orçamentários, execução de 
trabalhos escriturários de secretarias de escolas, verificar o conteúdo e a finalidade de documentos em geral a serem digitados em micro-
computador, executar digitação de dados, segundo modelos determinados e/ou criando relatórios, tabelas, etc. Matemática 20 1 

Português 20 1 
Auxiliar Administrativo 

Exercer atividades auxiiares relacionadas à administração de recursos humanos, materiais, financeiros e orçamentários, execução de trabalhos 
escriturários de secretarias de escolas, verificar o conteúdo e a finalidade de documentos em geral a serem digitados em micro-computador, 
executar digitação de dados, segundo modelos determinados e/ou criando relatórios, tabelas, etc. Matemática 20 1 

Português 20 1 

Auxiliar de Enfermagem 

Prestar atendimento voltado às necessidades de saúde do paciente/cliente/comunidade nas diferentes fases do ciclo vital e a proteção, promoção e 
reabilitação da vida; Auxiliar na alimentação, controlar sinais vitais, ministrar medicamentos, fazer curativos simples e coletar materiais para exames 
realizados; Zelar e cuidar da higiene dos pacientes; Lavar e preparar materiais para utilização; Atender pacientes portadores de doença de pouca 
gravidade; Preencher atestados de saúde, boletins de produção e outros; Manter e atualizar arquivos; Manter e controlar medicamentos, além de 
outras previstas na legislação específica vigente. 

Matemática 20 1 

Português 20 1 

Auxiliar de Laboratório 

Explicar aos pacientes os procedimentos a serem realizados; auxiliar o Técnico em Laboratório e o Bioquímico ou analista em suas funções de 
estudos, pesquisas, exames de sangue, urina, fezes e outros; Auxiliar na coleta e no preparo de amostras, matéria prima, soluções, reagentes, 
meios de cultura e outros; Efetuar a montagem e a desmontagem de equipamentos de laboratório; Desenvolver atividades auxiliares de laboratório, 
transportando, preparando, limpando e esterilizando materiais, instrumentos e aparelhos; Desinfectar utensílios, pias, bancadas e outros; Zelar pela 
guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados. 

Matemática 20 1 

Português 20 1 

Agente Fiscal de Tributos 

Planejar, coordenar e controlar a execução e avaliação do sistema de arrecadação, compreendendo o controle do fluxo de documentos e 
informações relativas à arrecadação; Controle e manutenção do cadastro de contribuintes do Município; Controle e manutenção do cadastro de 
estabelecimentos bancários autorizados a arrecadar receitas; Controle da arrecadação dos tributos; Inscrição e cobrança amigável dos créditos 
tributários do Município em Dívida Ativa; Planejar, coordenar e avaliar as atividades do sistema de fiscalização; Promover medidas no sentido de 
evitar a evasão de rendas e a fraude fiscal; Manter informações sobre contribuintes e estabelecer diretrizes para a ação fiscalizadora em todo o 
Município; Outras atividades correlatas. 

Matemática 20 1 

Português 20 1 

Assistente Social 

Na área social: Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando problemas e necessidades materiais, psíquicas 
e aplicando métodos e processos básicos do serviço social; planejar e executar programas de serviço social, realizando ativiades de caráter 
educativo, recreativo, cultural e assistencial à saúde. Atuar na comunidade aplicando conhecimentos de gestão e dinâmicas participativas. 
Na área educacional: Elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho, buscando a participação de indivíduos e grupos nas 
definições de alternativas para problemas identificados. Interpretar, de forma diagnóstica, a problemática sócio- educacional, para atuar na 
prevenção e tratamento de questões de origem sócio-econômica, que interferem na saúde, aprendizagem e trabalho. Promover a participação 
grupal, desenvolvendo a consciência social. Realizar atividades de caráter educativo, recreativo, assistência à saúde e outras. Identificar fatores que 
limitam a potencialidade dos alunos, atuando no sentido de melhorar o processo. 
 

Específica 20 1 

Português 20 1 Carpinteiro Executar atividades de carpintaria. 
Matemática 20 1 

Português 20 1 
Digitador 

 
Verificar o conteúdo e a finalidade de documentos em geral, executando a digitação de dados, segundo modelos determinados, ou criando 
relatórios, utilizando as ferramentas do Word e/ ou do Excel. Matemática 20 1 

Português 20 1 

Enfermeiro  
Enfermeiro Obstetra 
Enfermeiro PSF 

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; 
realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos 
Programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar as USF’s; executar as 
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; no nível de suas competência, 
executar assistência básica e ações de vigilância epidemiologica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando 
necessário, no domicílio; realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma 
Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a criação de grupos de 
patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes 
Comunitário  de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de sua funções; orientar e assistir as atividades auxiliares de 
enfermagem na verificação de sinais vitais; administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos e exames laboratoriais; realizar outros exames 

Específica 20 1 
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menos complexos; preparar e encaminhar pacientes para cirurgia, etc. 

Português 20 1 

Engenheiro Civil 

Desenvolver projetos de infra-estrutura e estruturais de loteamentos urbanização de favelas; elaborar orçamentos de empreendimentos; preparar 
pastas técnicas para obtenção de recursos externos e processos licitatórios; dirigir e acompanhar a execução de obras; avaliar situações de risco 
envolvendo inundações, desmoronamentos, deslizamentos, edificações; avaliar as condições físicas dos prédios municipais; emitir pareceres em 
protocolos de reformas, demolições e construções em áreas envoltórias e bens tombados; promover vistoria técnica; emitir e calcular laudos e 
cálculos estruturais; analisar protocolos e plantas do município; estabelecer diretrizes viárias; avaliar imóveis; orientar e coordenar equipes de 
trabalho junto às obras e reformas; atender e orientar o público em geral. 

 
Específica 20 1 

 
Português 

 
20 1 

Engenheiro Agrônomo 

Desenvolver projetos e técnicas específicas de sistemas de saneamento, irrigação e drenagem; pesquisar e atuar no desenvolvimento de técnicas 
de combate à pragas; pesquisar e atuar em projetos de adubação e conservação do solo visando o aumento da produtividade de alimentos; 
promover estudos e orientar no planejamento e melhor aproveitamento dos recursos naturais, áreas verdes, arborização urbana e parques e 
bosques. Desempenhar as atribuições próprias do cargo. Específica 20 1 

Português 20 
 

1 
Eletricista Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público; Montar, reparar, testar e efetuar manutenção de instalações 

elétricas de menos complexidade; Manter e conservar em condições de uso ferramentas e equipamentos utilizados. 
Matemática 20 1 

Português 20 1  
Farmacêutico 
 

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 
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, inoquidade e eficácia dos medicamentos; etc. 

Específica 20 1 

Português 20 1 

Fisioterapeuta 

Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, planejar, organizar, supervisionar, prescrever e avaliar as atividades da assistência fisioterapêutica 
prestada aos clientes; avaliar o estado funcional do cliente, a partir da identidade da patologia clínica intercorrente, de exames laboratoriais e de 
imagens, da anamnese funcional e exame da cinesia, funcionalidade e sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas; estabelecer rotinas para a 
assistência fisioterapêutica, fazendo sempre as adequações necessárias; solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução do 
quadro funcional do cliente, sempre que necessário; recorrer a outros profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres técnicos especializados, 
quando necessário; reformular o programa terapêutico sempre que necessário; registrar no prontuário do cliente, as prescrições fisioterapêuticas, 
sua evolução, as intercorrências e as condições de alta da assistência fisioterapêutica; Integrar a equipe multidisciplinar de saúde, com participação 
plena na atenção prestada ao cliente; desenvolver estudos e pesquisas relacionados a sua área de atuação; colaborar na formação e no 
aprimoramento de outros profissionais de saúde, orientando estágios e participando de programas de treinamento em serviço; efetuar controle 
periódico da qualidade e resolutividade do seu trabalho; elaborar pareceres técnicos especializados. 

Específica 20 1 

Português 20 1 
Gari Executar serviços de limpeza das vias públicas em geral. 

Matemática 20 1 

Português 20 1 
Instrumentador Cirúrgico 

Auxiliar a equipe médica no manuseio dos materiais cirúrgicos, participando junto com a equipe nas cirurgias realizadas durante os plantões. 
Responsabilidade pelos atos ocorridos em cirurgias junto com a equipe. Levando a qualidade, desde a esterilização dos materiais em geral. 
Organização das mesas antes e pós cirurgia. Matemática 20 1 

Português 20 1 Mecânico  
Atuar na recuperação, conservação e manutenção de máquinas pesadas e veículos; verificar as condições de funcionamento; regular e reparar 
sistema de freios; desmontar e montar motores e caixa de transmissão; reparar transmissão automática e outros componentes; socorrer veículos e 
máquinas avariadas; zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados. Matemática 20 1 
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Português 20 1 

Médico Clínico Geral  
Médico Anestesiologista 
Médico Cardiologista 
Médico Cirurgião Geral 
Médico Infectologista 
Médico  Obstetra / 
Ginecologista 
Médico Oftalmologista 
Médico Otorrinolaringologista 
Médico Pediatra 
Médico Radiologista 
Médico Traumatologista / 
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 na sua área 
específica. Proceder dentro das especialidades de cada área conforme o cargo ocupado. Específica 20 1 

Português 20 1 
Médico Veterinário 

Fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças de animais; proceder o controle de zoonoses; orientar proprietários sobre o modo de tratar e 
criar animais; fazer o atendimento ambulatorial de pessoas atacadas por animais, execução, supervisão e pesquisa no campo da biologia, aplicada 
à veterinária. Específica 20 1 

Português 20 1 Motorista “B” Dirigir veículos leves para transporte de pequenas cargas, pessoas e/ou execução de trabalhos específicos; inspecionar o veículo diariamente, 
vistoriando pneus, nível de combustível, água, óleo, mecanismos de embreagem e cilindros; zelar pela conservação do veículo. Matemática 20 1 

Português 20 1 
Motorista “C” 

Dirigir veículos pesados para transporte de cargas, pessoas e/ou execução de trabalhos específicos; inspecionar o veículo diariamente, vistoriando 
pneus, nível de combustível, água, óleo, mecanismos de embreagem e cilindros; zelar pela conservação do veículo. 
 Matemática 20 1 

Português 20 1 
Motorista de Ambulância 

Dirigir veículos ambulâncias para transporte pessoas doentes ou em translado entre hospital e residência dentro ou fora do município e/ou 
execução de trabalhos específicos; inspecionar o veículo diariamente, vistoriando pneus, nível de combustível, água, óleo, mecanismos de 
embreagem e cilindros; zelar pela conservação do veículo. Matemática 20 1 

Português 20 1 
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; atender e desempenhar ainda 
todas as atribuições contidas na Resolução nº 358/2005 do Conselho Federal de Nutrição. 

Específica 20 1 

Português 20 1 

Cirurgião Dentista 

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 abcessos, 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 Unidade de 
Saúde. 

Específica 20 1 

Português 10 1 

Matemática 10 1 
Operador de Máquina “A” 
Carregadeira 

Conduzir e operar máquinas pesadas, tipo carregadeira, executando carregamento e descarregamento de matérias primas, entulho, materiais 
diversos e/ou produtos, coleta de lixo; etc. 

Prática ----------- 20 

Português 10 1 

Matemática 10 1 
Operador de Máquinas “B”  
Trator de Esteira 

Conduzir e operar máquinas pesadas tipo Patrol, executando serviços com entulho, materiais diversos e/ou produtos; Executar abertura, 
manutenção  e conservação de estradas, etc. 

Prática ----------- 20 

Português 10 1 

Matemática 10 1 
Operador de Máquinas “C” 
Patrol 

Conduzir e operar máquinas pesadas tipo Trator de Esteira, executando serviços com entulho, materiais diversos e/ou produtos; Executar abertura, 
manutenção  e conservação de estradas, etc. 

Prática ----------- 20 
Português 20 1 Operador Auxiliar de RX Manipulação do chassis para revelação do filme radiográfico, reposição de estoques de filmes radiográficos e químicos utilizados no processo de 

revelação. Limpeza e conservação de chassis e ecrans, filtros, tanques e processadoras. Preparar os químicos para revelação e fixagem e Matemática 20 1 
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destnação dos resíduos. 

Português 20 1 

Psicólogo 

Na área educacional: Diagnosticar e planejar programas no âmbito da educação e lazer, atuando na realização de pesquisa, diagnóstico e 
intervenção psicopedagógica em grupo ou individual. Elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho; proceder estudos, buscando a 
participação de indivíduos e grupos, nas definições de alternativas para os problemas identificados. Interpretar, de forma diagnóstica, a 
problemática psicopedagógica. Atuar na prevenção e tratamento de problemas de origem psicossocial e econômica que interferem na saúde, 
aprendizagem e trabalho. Programar a ação básica de uma comunidade nos camos social, educacional, da saúde e outros, analisando os recursos 
e as carências sócio econômicas, com vistas ao desenvolvimento comunitário e das potencialidades individuais. 
Na área clínica: 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 de equipamento em que se inserem; executar tarefas 
correlatas. 
Na área social: Atender individualmente e em grupo, visando auxiliar à reflexão de sua própria história e a elaboração de novos projetos de vida 
objetivando a inclusão social, bem como desenvolver mecanismos facilitadores que incentivem o usuário à participação popular, tomando-se como 
referência para compreensão e elaboração das metas no contexto psicossocial do usuário. Gerenciar, planejar, pesquisar, analisar e 
ralizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar e de ação comunitária. Articular junto à comunidade, 
às famílias, crianças e adolescentes e população em geral, a rede de serviços de proteção e atenção, participando de Fóruns pertinentes. 
Coordenar grupos com a população atendida, operativos e sócio-terapêuticos, elaborando pareceres e relatórios e acompanhando o 
desenvolvimento individual e grupal dos mesmos.    

Específica 20 1 

Português 20 1 
Servente Executar serviços de limpezas dos prédios públicos, serviços de cozinha nas unidades administrativas da Prefeitura e nas escolas públicas. 

Matemática 20 1 

Português 20 1 
Serviços Gerais 

Efetuar limpeza em prédios, pátios, salas, banheiros, vestiário, cozinhas e outros locais, varrendo, tirando o pó, encerando, lustrando móveis, 
lavando vidraças e  instalações, arrumando armários e estantes; Executar a higienização e desinfecção em salas, móveis, objetos e outros 
equipamentos; coletar e acondicionar o lixo; Lavar, secar, passar e efetuar pequenos consertos em peças de roupas; Controlar e distribuir roupas, 
escolas e creme dental, quando da execução de programas aos quais estejam eventualmente ligado. 

Matemática 20 1 

Português 20 1 

Sociólogo 

Planejar e realizar pesquisas sobre as condições sócio-econômicas, culturais e organizacionais da sociedade e das instituições comunitárias; 
efetuar o levantamento sistemático de dados secundários e/ou primários, utilizando-se de recursos como observações locais, estatísticas, 
informações e relações individuais, familiares e comunitárias; fornecer os subsídios necessários à realização de diagnósticos gerais e à análise de 
programas específicos das diversas áreas de atuação. 

Específica 20 1 

Português 20 1 
Técnico Agropecuário 

Executar atividades de caráter técnico de manejo e conservação do solo para preservação da flora; assessorar e orientar a implantação e 
implementação de programas agropecuários desenvolvidos pelo município; apoiar o pequeno produtor orientando-o com técnicas adequadas 
buscando a maior produtividade na agricultura e pecuária; outras atividades correlatas ao cargo. Matemática 20 1 

Português 20 1 
Técnico em Agrimensura Efetuar medições em terrenos; elaborar relatórios; verificar e analisar irregularidades em mapas topográficos; analisar projetos; supervisionar e 

orientar as equipes auxiliares de campo; ampliar mapas cartográficos. Matemática 20 1 

Português 20 1 
Técnico em Contabilidade Executar escrituração, classificação, conciliação, balanços, balancetes e outras atividades contábeis de acordo com o plano de contas; verificar e 

conciliar receitas; elaborar e providenciar relatórios específicos, extraídos do sistema contábil. 
Matemática 20 

 
1 

Português 20 1 

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 orotraqueal e traqueostomia; realizar ou auxiliar sondagem nasogástrica, nasoenteral e vesical; encaminhar o paciente ao banho 
ou promover o banho no leito; realizar mudanças 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 encaminhar 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. 

Matemática 20 1 
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Português 20 1 

Técnico em Laboratório 

Atuar na área de citologia patológica, encaminhando os casos normais para o controle de qualidade e os casos anormais ao médico citopatologista; 
preparar soluções e reagentes; participar do desenvolvimento e da avaliação de novos procedimentos laboratoriais; realizar levantamentos 
estatísticos administrativos; participar de atividades de monitoria, educativas e de pesquisa no seu campo específico de ação; receber amostras 
para processamento técnico e diagnóstico, registrando-as de acordo com normas estabelecidas. Atuar na área de patologia clínica executando 
atividades no setor analítico envolvendo hematologia, bioquímica, urianálise, parasitologia, imunologia e microbiologia; realizar coletas e preparar 
amostras, matérias primas, soluções, reagentes, meios de cultura e outros, utilizando conhecimento técnico para manuseio de aparelhos de 
automação. 

Matemática 20 1 

Português 20 1 
Técnico em Radiologia 

Realizar exames radiológicos utilizando técnicas e procedimentos necessários para cada serviço de saúde (ambulatório, leitos hospitalares e centro 
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; executar revelações na câmera escura. Matemática 20 1 

Português 20 1 

Técnico em Higiene Dental 

Recepcionar e identificar os pacientes, explicando os procedimentos a serem realizados; orientar e educar sobre prevenção e tratamento 
odontológico; identificar prioridades para instrumentalizar um planejamento participativo; colaborar, avaliar e reavaliar programas educativos de 
saúde bucal; colaborar em levantamentos e estudos epidemiológicos atuando como monitor anotador; realizar ações administrativas ligadas à 
prática clínica, etc. 

Matemática 20 1 

Português 20 1 
Técnico em Saneamento 

Desenvolver tarefas em estação de tratamento de água e/ou de esgoto que envolvam desde a manutenção do local de trabalho até a coordenação 
e inspeção das tarefas nas diversas fases do tratamento, tais como: coletas, análises laboratoriais, controle de dosagem e aplicação dos produtos 
químicos, objetivando manter a qualidade da água ou dos efluentes dentro dos padrões exigidos.  Matemática 20 1 

Português 20 1 

Terapeuta Ocupacional 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; atuar em equipe multi-profissional 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, reabilitação e inclusão social; promover a adaptação de recursos de 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. 

Específica 
20 

 1 

Português 20 1 
Vigia Exercício de atividades relacionadas à vigilância e segurança dos prédios, espaços e patrimônio públicos em turnos diurnos e 

noturnos. Matemática 20 1 
Português 10 1 

Metemática 10 1 Professor Nível Médio 

 
 
Docência e outras atividades de correlatas ao magistério e cumprimento das horas atividades 
 

Didática e 
Legislação 

20 1 

Português 10 1 
Metemática 10 1 

 
Professor Nível Superior – 
Licenciado Pleno em 
Pedagogia 
 

 
 
Docência e cumprimento das horas atividades e/ou atividades de suporte pedagógico direto à docência. Conhecimentos 

Pedagógicos 20 1 

Didática e 
Legislação 20 1  

Professor Nível Superior – 
Áreas específicas do currículo 
 

 
Docência na disciplina específica  e demais atividades correlatas ao magistério e à disciplina e exercício das horas atividades. 

Específica 20 1 

 
 


