
Anexo IV - Conteúdos Programáticos

Cargos de Nível Superior

Língua Portuguesa (comum aos cargos de  Administrador, Analista de Orçamento e Finanças, Analista de Sistemas,
Arquiteto, Arquivista, Assistente Social, Auditor de Controle Interno, Bibliotecário, Comunicador Social, Contador,
Economista, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal e Orientador Pedagógico)
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 Específicos (cargo: Administrador)
Funções  Administrativas:  Planejamento:  conceito,  importância,  princípios,  tipologia,  etapas,  instrumentos;  Organização:
conceito, princípios, estruturas organizacionais, departamentalização, gráficos organizacionais; Direção: conceito, motivação e
liderança,  processo  decisório,  comunicação,  coordenação;  Controle:  conceito,  função,  etapas,  instrumentos.  Contratos  e
Convênios:  noções  gerais  e  especiais-conceito  e  peculiaridades;  cláusulas  essenciais;  espécies;  formalização,  execução,
inexecução,  extinção,  rescisão e revisão;  normas regedoras.  Administração de Recursos Humanos: A Função de Recursos
Humanos nas Organizações; Gestão de Recursos Humanos; .Teorias Comportamentais; Planejamento de Recursos Humanos;
Descrição e Análise De Cargos; Administração de Salários; Remuneração Estratégica; Higiene e Segurança do Trabalho; Plano
de Carreira; Recrutamento, Seleção e Integração de Recursos Humanos; Avaliação de Desempenho e do Potencial Humano;
Treinamento  e  Desenvolvimento  de  Recursos  Humanos;  Desenvolvimento  Gerencial  e  Organizacional.  Administração
Financeira:  conceito,  objetivos,  função  financeira  nas  organizações;  planejamento  e  orçamento,  concepção  de
orçamento/programa;  programação  e  elaboração  orçamentária;  classificação  das  receitas  e  despesas.  Licitação:  conceito,
finalidade, princípios,  procedimentos,  modalidades,  exigibilidade,  inexigibilidade,  dispensa;  normas que  regem o processo
licitatório (Lei 8.666/93 e alterações posteriores); Pregão.

Conhecimentos Específicos (cargo: Analista de Orçamento e Finanças)
1. Orçamento Público -Princípios Orçamentários. Classificação das Despesas. Classificação das receitas. Orçamento Programa:
fundamentos  e  técnica.  Processo  Orçamentário.  Proposta  Orçamentária:  elaboração  e  aprovação.  Execução  da  Despesa
orçamentária.  Programação  Financeira  de  Desembolso.  Licitação.  Estágios  da  Despesa.  Execução  da  Receita.  Controles
Internos  Externos.  Orçamento  Plurianual.  2.  Contabilidade  Pública  -Contabilidade  pública  e  o  campo  de  sua  aplicação.
Estrutura  do  órgão  contábil.  Contabilidade  pública.  Patrimônio  na  administração  pública.  Inventário.  Escrituração  na
administração pública. Registro de operações típicas. Balanço e levantamento de contas. 3. Gestão na Administração Pública -
Ciclo da gestão na Fazenda Pública. Receitas públicas. Despesas públicas. Adiantamentos. Estrutura da administração pública.
4. Contabilidade Gerencial -Contabilidade de custos.  Análise de decisões. Produção própria.  Terceirização.  Elaboração de
Demonstrativos  Contábeis  para  uso  gerencial.  Avaliação  de  Desempenho.  5.  Lei  nº  4.320/64;  Lei  n°  8.666/93;  Lei
Complementar n° 101; Decreto n° 15.350/96.

Conhecimentos Específicos (cargo: Analista de Sistemas)
Engenharia de software: análise, projeto e programação estruturada/orientada a objetos; Modelagem de Dados (modelo E-R,
Diagrama de Estados); Modelagem de procedimentos; Planejamento e gerência de projetos;  Métrica de Software; Teste de
software.  Engenharia  da  informação:  modelagem  de  dados,  mapeamento  de  modelo  conceitual  de  dados  para  sistema
gerenciador de banco de dados. Conceito e projeto de banco de dados relacionais. Dicionário de dados. Banco de Dados:
hierárquico, relacional, orientado a objeto, distribuído, arquitetura cliente/servidor; Linguagens de definição e manipulação de
dados:  SQL. O banco de dados ORACLE. Linguagens de programação:  aspectos gerais e  linguagens ASP, PHP,  Delphi.
Ferramentas  de  desenvolvimento  voltadas  para  objetos.  Microinformática:  computadores  (hardware);  implementação  e
administração de sistemas operacionais MS-Windows 9x, MS-Windows 2000 (Server e Workstation), Linux e Novell 5.0.
Aplicativos:  conhecimentos  na  ferramenta  Microsoft  Office  Professional  2000  (Winword,  Excel,  PowerPoint  e  Access).
Comunicação de Dados: Objetivos de uma rede de comunicação de dados; Componentes de um sistema de comunicação de
dados; Meios de transmissão; Topologia. Internet: Hipertexto; Noções de serviços Internet & Intranet: meios de segurança,
tecnologias de desenvolvimento. TCP/IP; Serviços e protocolos da Internet; funcionamento e características de: SMTP, FTP,
Telnet, UDP, DNS, E-MAIL, POP3, IMAP. 

Conhecimentos Específicos (cargo: Arquiteto)
1. Projetos de instalações: elétricas, hidráulicas, sanitárias. 2. Projetos de estruturas de concreto armado. 3.  Topografia. 4.
Especificações  de  materiais  e  serviços.  5.  Técnicas  de  construções:  estruturas  de  concreto  armado  e  aço,  alvenarias,
revestimentos,  pisos  e  pavimentações.  6.  Materiais  de  construção.  7.  Resistência  dos  materiais.  8.  Mecânica  dos  solos  e
fundações.  9.  Arquitetura:  Projetos.  Elementos  de  arquitetura  clássica:  colunas,  portas,  arcadas  e  janelas  balaustradas.
Elementos de Projeto: orientação das edificações; isolamento térmico e acústico; iluminação e ventilação; escadas, corredores e
circulações; elevadores; dormitórios, garagens, salas, gabinetes, cozinhas e banheiros. Edifícios de caráter coletivo e especiais:
escolas,  teatros,  cinemas, hospitais.  Acessibilidade para  deficiente físico. 10.  Lei 6938 de 31/08/1981 – Institui a Política
Nacional de Meio Ambiente; Lei 4771 de 15/09/1965 - Código Florestal Brasileiro.

Conhecimentos Específicos (cargo: Arquivista)
1) Conceituação  - Arquivos:  origem,  histórico,  classificação  e princípios;  Função  Arquivística;  Órgãos de  documentação;
características dos acervos; Ciclo vital dos documentos: teoria das idades; Classificação dos documentos: natureza, tipologia e



suporte  físico;  Gerenciamento da  informação;  uso dos documentos;  política  de acesso;  Terminologia arquivística;  Noções
básicas de preservação e conservação de documentos; 2) Gestão de Documentos - Sistemas de arquivamento; Métodos de
arquivamento; Análise, avaliação e seleção dos documentos; Descrição e arranjo de documentos; princípios; Elaboração de
Tabelas de Temporalidade de Documentos (TTD); Transferência e Recolhimento; Eliminação; Protocolo; Arquivos Especiais;
Aplicação de novas tecnologias (GED, microformas, informática, digitalização).

Conhecimentos Específicos (cargo: Assistente Social)
Metodologia do Serviço Social: Correntes Teórico-Metodológicas no Serviço Social Reconceituado: a vertente modemizadora
(sistêmica); a vertente crítico-dialética e a vertente fenomenológica. A questão da relação teoria-prática no Serviço Social. As
praticas e estratégias da ação profissional do Serviço Social. Desenvolvimento de comunidade: a ação do serviço social junto
com às comunidades: perspectivas de organização e capacitação social. Serviço Social na Educação: O papel do Serviço Social
na Organização Escolar. A prática profissional do assistente social na perspectiva da organização escolar. A atuação do Serviço
Social na escola, na associação de pais e mestres e nos conselhos de classe e escolar. Política e Planejamento Social: Política
Social:  perfil  histórico  das  políticas  sociais  no Brasil.  A assistência social  no Brasil:  perfil  histórico.  A Lei orgânica da
Assistência Social e sua centralidade para a construção da política de assistência social: descentralização, municipalização e
participação social. A assistência enquanto espaço de planejamento social. O Estatuto da Criança e do Adolescente e suas
determinações para uma política de atenção à criança e ao adolescente. Instrumentos de planejamento social (plano, programa,
projeto).  Administração em Serviço Social:  A prática institucionalizada do assistente social  nas organizações públicas.  A
questão da burocracia e  do  poder  nas organizações.  A ação profissional  do Assistente Social  junto ao gerenciamento de
Recursos Humanos na instituição pública. Ética e Serviço Social: A Ética Social e a Ética Profissional e a sua aplicação face ao
binômio Instituição-Cliente. Os Valores Universais da Profissão e seus Aspectos Éticos e Normativos; Os Preceitos Éticos
enquanto Princípios e Diretrizes Norteadores da Prática Profissional. Saúde Pública: A Saúde como direito do cidadão e dever
do Estado (CF / 88 ); campos de atuação de Saúde   Pública; Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde- SUS; Norma
Operacional Básica do SUS- NOB/96; Norma Operacional da Assistência à Saúde.

Conhecimentos Específicos (cargo: Auditor de Controle Interno)
Normas de Auditoria Independente: Normas relativas a pessoas do auditor. Normas relativas à execução do trabalho. Normas
relativas ao parecer. Ética Profissional e Responsabilidade Legal. Normas Brasileiras para o exercício da Auditoria Interna:
Independência,  competência profissional,  âmbito de trabalho, execução do trabalho e administração do órgão de auditoria
interna. Auditoria no Setor Público Municipal, com ênfase na Fiscalização: Controle Externo. Sistemas de Controle Interno.
Finalidades e Objetivos da Auditoria Governamental. Abrangência de atuação. Formas e Tipos. Normas relativas à execução
dos  trabalhos.  Normas  relativas  à  opinião  do  auditor.  Relatórios  e  pareceres  de  Auditoria:  Planejamento  dos  trabalhos.
Programas de auditoria. Papéis de trabalho. Testes de auditoria. Amostragem estatística em auditoria. Avaliação de controles
internos. Materialidade, relevâncias e risco em auditoria. Evidência em auditoria. Eventos ou transações subseqüentes. Revisão
analítica.  Entrevista.  Conferência  de  cálculo.  Confirmação.  Interpretação  das  informações.  Observação.  Procedimentos  de
auditoria em áreas específicas das Demonstrações Contábeis. Impostos; Taxas; Contribuição de Melhoria; Incidência tributária;
Fato Gerador do Tributo; Competência tributária; Código Tributário Nacional; Código Tributário Municipal; Dos impostos do
município; Participação do Município nos tributos Estaduais e Federais; Constituição Federal: Das Limitações do Poder de
Tributar; Constituição Federal: Dos Impostos do Município.  Finanças Públicas, Planejamento e Orçamento Governamental:
Objetivos, metas, abrangência, e definição de Finanças Públicas. Direito Constitucional: Teoria Geral do Estado. Os poderes
do Estado e as respectivas funções. Formas de Estado e Formas de Governo. Direito Administrativo: A Administração Pública:
espécies,  formas e  características;  centralização  e  descentralização;  Espécies  e  atributos  das  entidades  descentralizadas  e
avaliação  de  desempenho.  Princípios  da  Administração  Pública.  Regime jurídico-administrativo.  Teoria  Geral  da  Função
Pública.   Noções de  Contabilidade  Geral:  conceito;  princípios  contábeis  geralmente aceitos;  contabilização  de  operações
básicas.  Contabilidade  Pública:  noções gerais;  conceitos  básicos;  campo de  aplicação;  objeto.  Regime Contábil:  receitas;
despesas. Orçamento Público: noções gerais de orçamento; conceitos; princípios orçamentários. Créditos Adicionais: créditos
suplementares;  créditos  especiais;  créditos  extraordinários.  Receita  Pública:  definição,  classificação  e  estágios  da  receita
pública.  Despesa  Pública:  definição,  classificação  e  estágios  da  despesa  pública.  Escrituração  de  Operações  Típicas  da
Contabilidade  Pública:  sistema  orçamentário;  sistema financeiro;  sistema  patrimonial.  A Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.
Noções de Informática: hardware e softwares; Internet.

Conhecimentos Específicos (cargo: Bibliotecário)
Biblioteconomia e Ciência da Informação: conceituação; modelos  teóricos;  panorama brasileiro;  sociedade de informação.
Comunicação científica. Terminologia de Biblioteconomia e Documentação. Serviços de informação manuais e eletrônicos:
tipologia;  fontes  de  informação  especializadas  -  primárias,  secundárias  e  terciárias.  Serviços  de  referência  manuais  e
eletrônicos: busca bibliográfica; produtos e serviços de uma unidade de informação; disseminação seletiva da informação;
redes  de  intercâmbio;  marketing.  Representação  documentária:  tratamento  das  informações  -  análise,  indexação,
recuperação/busca da informação; linguagens de indexação: bases teóricas e aplicações; catalogação; Código de Catalogação
Anglo-americano  (AACR2);  sistemas  bibliográficos  de  classificação:  Classificação  Decimal  Universal;  Tesauros.  Índices.
Normalização  da  documentação  no  Brasil  (ABNT).  Gestão  de  Unidades  de  Informação:  planejamento,  organização  e
administração  de  serviços  de  informação;  acervos;  desenvolvimento  e  organização  de  coleções  (monografias,  periódicos,
relatórios e documentos especiais); políticas de informação; avaliação de serviços de informação e seus produtos; elaboração e
desenvolvimento  de  projetos.  Informática  documentária:  bases  de  dados  documentais;  novas  tecnologias  em serviços  de
informação;  periódicos  e  documentos  eletrônicos;  redes  de  informação  e  comunicação;  bibliotecas  eletrônicas
(virtuais/digitais). Métodos Quantitativos: estatística descritiva e análise exploratória de dados.
Conhecimentos Específicos (cargo: Comunicador Social)
1) Comunicação e jornalismo; 1.1) Modelos teóricos de comunicação e os processos de significação; 1.2) Articulação dos
códigos comunicacionais nas novas mídias; 1.3) As diversas formas de jornalismo (on-line, rádiojornalismo, telejornalismo,
comunitário, documentário) e seu papel no mundoglobal; 1.4) Perfil do jornalismo e da publicidade com o advento das novas
tecnologias;  1.5)  Perfil  da  propaganda  institucional  e  educativa;  1.6)  Técnicas  básicas  de  redação  publicitária;  1.7)  O



profissional de imprensa e as novas tecnologias; 1.8) As informações e a sua extensão: política editorial;  editoriais (tipos
comuns  e  especiais);  1.9)  Reportagem  –  tipos;  entrevista  –  modalidades;  1.10)  Titulação;  1.11)  Edição:  sistemas  de
fechamento, possibilidades técnicas (selos, tarjas, infografia, fios, olhos, olhos-legenda, textos-legenda, ilhas, boxes, quadros,
inserts fotográficos, retículas); 1.12) O texto jornalístico – características: a estrutura da notícia; números e siglas; uso correto
dos verbos; 2) Assessoria de imprensa; 2.1) O papel do assessor nos órgãos públicos e na iniciativa privada; 2.2) Perfil do
profissional: exigências; 2.3) Levantamento de dados, mapas, gráficos, indicativos numéricos, pesquisa complementar (livros,
textos); 2.4) Veículos de comunicação internos e externos (house organ, revista, newsletter); 2.5) Desenvolvimento de slogans
e campanhas; 2.6) Clipping, clipping eletrônico; 2.7) Produção de releases, comunicados e notas oficiais.

Conhecimentos Específicos (cargo: Contador)
Contabilidade Geral: 1. Noções gerais: conceito, objeto e finalidade; técnicas e campo de aplicação. 2. Patrimônio: conceito
patrimônio  público;  componentes;  bens;  bens  públicos,  capital  e  patrimônio:  disposição  gráfica;  situação  líquida.  3.
Demonstração contábil: balancetes; balanço patrimonial; demonstração do resultado do exercício; inventários. Contabilidade
Pública: 1. Noções gerais: conceito de contabilidade pública; campo de atuação; abrangência. 2. Orçamento público: conceito;
princípios; processo; ciclo orçamentário; orçamento por programas.Subvenções sociais; Planos Plurianuais; Lei Orçamentária ;
Execução orçamentária ;  Exercício financeiro ; Créditos adicionais – classificação,  definição, características. 3. Receita e
despesa pública:  conceitos;  classificação  funções  e  programas;  categoria  econômica;  restos  a  pagar;  estágios  da receita  e
despesa;  licitações;  escrituração;  tipos  de  empenhos;  reservas  de  contingência;  transferências;  dívida  ativa.  4.  Balanços
orçamentário,  financeiro  e  patrimonial:  conceitos;  formas;  demonstrações  das  variações  patrimoniais.  5.  Dívida  pública:
definições; classificações: dívida flutuante; dívida fundada. 6 .Lei de Responsabilidade Fiscal – impactos na contabilidade
pública.  7.  Controle  interno  –  aspectos  gerais,  funções,  relatórios.  8.  Auditoria:  princípios  gerais  de  auditoria  contábil.
Contabilidade de Custos: Terminologia Contábil e Implantação de Sistema de Custos, Fundamentos dos Custos; Ciclos dos
Custos; Princípios Contábeis Aplicados a Custos; Departamentalização dos Custos; Critérios de Acumulação dos Custos e
Custos para Controle de Estoques. IV – Matemática Financeira.

Conhecimentos Específicos (cargo: Economista)
Microeconomia - 1.1 Teoria da Procura: Lei da Procura Individual e de Mercado; Teoria do Consumidor; Características da
Curva de Indiferença; Fatores Determinantes da Demanda; Deslocamentos da Curva da Demanda; Elasticidade -  preço
da demanda, elasticidade-renda, elasticidade-cruzada. 1.2 Teoria da Oferta: Lei da Oferta Individual e de Mercado; Fatores
Determinantes da Oferta; Função da Oferta a Curto e Longo Prazo; Elasticidade - preço da oferta; O Comportamento dos
Custos:  Total  variável,  médio  e  marginal;  O  Comportamento  das  Receitas:  Total,  Marginal  e  Média.1.3  Teoria  da
Produção: Fatores de Produção e Função de Produção; Lei dos Rendimentos Decrescentes; Custos e Receitas de Produção.
O equilíbrio da Firma; Função de Custo a  Curto e Longo Prazo; Ponto de  Nivelamento e Ponto de Equilíbrio. 1.4
As  Imperfeições  da  Concorrência  e  do  Sistema  de  Preços  -  Quatro  Estruturas  Diferenciadas:  Concorrência  Perfeita,
Monopólio  e  Monopsônio,  Oligopólio  e  Oligopsônio,  Concorrência  Monopolista.  Macroeconomia -  2.1.  Contabilidade
Nacional: O Conceito de Renda e Produto Nacional; A Diferenciação dos Agregados Macroeconômicos; As Contas das
Transações com o Exterior; O Conceito de Reflator Implícito da Renda; Sistemas de Contas Nacionais do Brasil. 2.2 Moedas
e Bancos: Funções da Moeda; Definição da Moeda e Quase Moeda; Criação e Destruição de Meios  de Pagamentos; A
Procura Monetária; Autoridades Monetárias e o Controle de Pagamento; Sistema Monetário e Sistema Não Monetário. 2.3 O
Governo e o Nível de Renda: Gastos do Governo, Tributos e o Nível de Equilíbrio de Renda; Consumo,  Poupança e
Investimento: A Abordagem - Keneysiana; O Efeito Multiplicador; Propensões Marginais a Consumir e o Poupar. 2.4
Comércio Internacional: Balanço de Pagamento: A Conta de Transações Correntes, A Conta de Capital, O  Conceito do
Déficit e Superávit; Política Cambial e Comercial; Setor Externo e o Equilíbrio Econômico Interno;  Balança Comercial.
Gestão Financeira e Orçamentária - 3.1. Orçamento Público: conceitos e princípios. Orçamento público no Brasil. O ciclo
orçamentário. Orçamento-programa. Orçamento na Constituição de 1988.  Conceituação e classificação da Receita Pública.
Classificação  dos  Gastos  Públicos.  Tipos  de  Créditos  Orçamentários.  Contas  dos  Balanços  Orçamentário,  Financeiro  e
Patrimonial.  3.2.  Noções  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  –  Lei  Complementar  nº  101,  de  4/5/2000.  3.3.  Noções  de
Contabilidade Pública.

Conhecimentos Específicos (cargo: Engenheiro Civil)
1. Instalação de Obras: serviços preliminares, canteiro de serviços, marcação de obras, andaimes, escoramentos. 2. Fundações:
direta rasa, profundas (estacas e tubulões). 3. Solos: adensamento dos solos, compactação de solos, resistência ao cisalhamento.
4.  Alvenaria:  paredes  e  muros  de  tijolos,  blocos  de  concreto,  blocos  estruturais,  revestimento  de  paredes  (argamassa
chapiscada,  emboço,  reboco),  azulejos,  texturas  especiais,  impermeabilização  produtos  impermeabilizantes.  5.  Pisos:
contrapisos, regularização e revestimentos de pisos. 6. Materiais de revestimentos (cerâmicas, pedras, madeiras). 7. Elementos
de  concreto  armado:  vigas pilares  e  lajes,  composição  e  tipos  de  concretos,  aços  (especificações)  e  armaduras,  formas,
concretagem. 8.  Telhados:  de madeira e  de aço,  elementos,  dimensionamento e construção.  9.  Cobertura:  telhas ( tipos  e
especificações), calhas, rufos e condutores de águas pluviais. 10.  Esquadrias: metálicas e de madeira, tipos e especificações,
ferragens. 11. Instalações elétricas: instalações prediais. 12. Instalações hidráulicas: rede de água potável, e de esgotos prediais.
13. Pintura: pinturas laváveis, óleo, vernizes, esmalte. 14. Umidade e isolamento térmico. 15. Obras de terra: escavações e
transporte de terra (escavações à mão e mecânica), construção de cortes e aterros. 16. Materiais de construção: aglomerantes,
agregados,  argamassas,  concretos,  cerâmicas.  17.  Construções  lesionadas:  tipos  e  formas de  lesões,  medidas  a  tomar.  18.
Noções de topografia:  levantamento planialtimétrico de marcações  de  obras,  cálculos  topográficos (áreas  e  volumes).  19.
Código de obras  do  Município.  20.   Lei  de  Licitação  e suas alterações  posteriores.  21.  Estradas  e  vias  urbanas:  projeto
geométrico de terraplenagem e de pavimentação; equipamentos de terraplenagem: produtividade dos equipamentos, estimativa
de produção e seleção dos equipamentos, estimativa e cálculos de custos; pavimentação: base e sub-bases flexíveis e semi-
rígidas. 22. Código de Ética profissional.

Conhecimentos Específicos (cargo: Engenheiro Florestal)



Conservação de recursos naturais renováveis. Avaliação de impactos ambientais. Manejo de fauna silvestre. Biodiversidade.
Educação e interpretação ambiental. Manejo de fragmentos florestais. Legislação Florestal. Política Florestal. Recuperação de
áreas  degradadas.  Manejo  de  Bacias  Hidrográficas.  Silvicultura.  Produção  de  mudas  e  sementes  de  espécies  florestais.
Reflorestamento. Planejamento de parques e reservas. Matas Ciliares.  Agrossilvicultura. Ecologia. Noções de Botânica. Art.
225 CF. Art Lei 6.938 de 31/08/1981  Política Nacional de Meio Ambiente.  Lei 4.771 de 15/09/1965  – Código Florestal
Brasileiro e alterações.

Fundamentos da Educação (cargo: Orientador Pedagógico)
Educação: Legislação e financiamento da educação brasileira: 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. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) para a educação de
jovens e adultos.

Conhecimentos Específicos (cargo: Orientador Pedagógico)
O ensino e a difusão do conhecimento como meio educativo de socialização do aluno, construção da cidadania e da ética.
Regulamentação  de  Pareceres  e  Regimentos.  Parâmetros  Curriculares  Nacionais.  A  relação  do  trabalho  do  Orientador
Pedagógico, diretor, demais componentes da ETP, professores, aluno e comunidade. Prerrogativas e objetivos da orientação
pedagógica. O orientador pedagógico e a prática pedagógica. O conselho de classe no processo avaliativo.

Cargos de Nível Médio

Língua  Portuguesa:  (comum aos  cargos  de  Agente  Administrativo,  Agente  de  Defesa  Civil,  Agente  Fiscal,  Fiscal
Ambiental, Fiscal de Obras, Fiscal de Inspeção Sanitária, Fiscal de Posturas, Fiscal de Tributos, Guarda Municipal
Masculino,  Guarda  Municipal  Feminino,  Técnico  Ambiental,  Técnico  em Contabilidade,  Técnico  em Edificações,
Técnico em Informática, Técnico Tributarista)
Compreensão  e  Interpretação  de  textos.  Morfologia:  classes  de  palavras  variáveis  e  invariáveis:  conceito,  classificação  e
emprego. Sintaxe: frase,  oração,  período simples e composto; termos da oração; concordância nominal e verbal; regência
nominal  e  verbal;  colocação  dos  pronomes átonos.  Semântica:  sinonímia,  antonímia,  homonímia,  paronímia;  conotação  e
denotação; figuras de sintaxe, de pensamento e de linguagem.

Matemática: (comum aos cargos de  Agente Administrativo, Agente de Defesa Civil, Agente Fiscal, Fiscal Ambiental,
Fiscal de Obras, Fiscal de Inspeção Sanitária, Fiscal de Posturas, Fiscal de Tributos, Guarda Municipal Masculino,
Guarda  Municipal  Feminino,  Técnico  Ambiental,  Técnico  em Contabilidade,  Técnico  em Edificações,  Técnico  em
Informática, Técnico Tributarista)
Aritmética:  sistemas  de  numeração;  operações  e  problemas  com números  naturais;  divisibilidade,  múltiplos  e  divisores,
critérios de divisibilidade, números primos; operações e problemas envolvendo números racionais na forma fracionária e na
forma decimal; números reais. Geometria Plana: Ângulos, triângulos e quadriláteros; áreas e perímetros das principais figuras
planas; semelhança de triângulos; relações métricas nos triângulos retângulos; circulo e circunferência. Unidades de Medidas:
comprimento, superfície, volume, tempo, capacidade e massa. Matemática Comercial: razão e proporção; divisão proporcional;
regra de três simples e composta; porcentagem; juros simples. Álgebra: expressões algébricas; equações e sistemas de 1º e 2º
graus; problemas de 1º e 2º graus; funções: domínio e imagem; função linear, função quadrática, função exponencial e funções
trigonométricas;  análise  combinatória  simples;  matrizes.  Estatística  Básica:  conceitos,  organização  de  dados  estatísticos,
medidas de posição, medidas de dispersão, medidas de assimetria e curtose, números índices

Conhecimentos Específicos (cargo: Agente Administrativo)
I – Documentos Oficiais: estrutura e organização do requerimento, da certidão, do atestado, da declaração, da ata, do ofício, do
memorando, da circular, da ordem de serviço, da exposição de motivos, da portaria, do parecer; da carta; formas de tratamento.
II  -  Informática:  Hardware:  componentes  básicos  de  um microcomputador  e  seu  funcionamento;  principais  periféricos.
Software: Sistema operacional Windows XP Profissional: principais comandos e funções. Noções básicas de utilização dos
aplicativos  WORD 2003  e  EXCEL 2003.  Segurança:  Ligar  e  desligar;  ambiente;  disquetes;  cópia  de  segurança;  vírus  e
antivírus. Internet: Conceitos básicos; Forma de conexão: permanente, temporária; Correio eletrônico, WWW; Ferramentas de
navegação. III - Legislação: Licitação: Lei no 8.666/93: Capítulos I e II e alterações posteriores; O Pregão.  

Conhecimentos Específicos (cargo: Agente de Defesa Civil)
Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização de trânsito. Direção defensiva. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania.
Noções básicas de primeiros socorros. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Noções de segurança no trabalho, noções
sobre a Constituição Federal e assuntos relacionados ao desempenho do cargo e ética no trabalho.

Conhecimentos Específicos (cargo: Agente Fiscal)
Fiscalização de Posturas e de obras; Conceitos básicos, Instrumentos de fiscalização; Dinâmica da fiscalização; Fundamentos
técnicos e legais da construção civil; A função do Fiscal; Notificações; Auto de Infração; Auto de Apreensão; Noções básicas
da construção civil: Fundações/Baldrames; Paredes: materiais e revestimentos; Piso: níveis, declividade e materiais; Forro;
Telhados;  Portas  e  Janelas;  Instalações  elétrica  e  hidro-sanitária;  Pintura;  Alvará  de  Construção.  Unidades  de  medida;
Equipamentos de proteção individual. Habite-se. Legislação: Estatuto da Cidade, código de Postura do Município.



Conhecimentos Específicos (cargo: Fiscal Ambiental)
Noções de Direito  Administrativo - Ato administrativo.  Conceito  Elementos  Espécies  e  atributos.  Administração pública.
Princípios e Organização dos servidores e empregados públicos: cargo e emprego público; concurso público; aposentadoria.
Noções de Direito Constitucional. Direitos e garantias fundamentais (art. 5º  da CF/88). Normas Constitucionais relativas à
Administração Pública e ao Servidor Público – art.37 ao 41 da CF/88, Art. 225 CF. Lei  6938 de 3108/1981 Política Nacional
de  Meio  Ambiente.  Lei  9605  de  12/02/1998 Lei  dos  Crimes  Ambientais.  Lei  9795  de  27/04/1999  Política  Nacional  de
Educação Ambiental. Lei 4.771 de 15/09/1965 – Código Florestal Brasileiro e alterações. Lei 9958 de 18/07/2000 – Institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação Ambiental. Lei 9433 de 08/01/1997 – Institui a Política Nacional dos Recursos
Hídricos.  Lei  Complementar  002/2002  –  Código  de  Meio  Ambiente  do  Município  de  Mesquita.  Noções  de  Ecologia.
Saneamento. Tratamento de Resíduos industriais e domésticos. Preservação e Conservação dos Recursos Naturais.

Conhecimentos Específicos (cargo: Fiscal de Inspeção Sanitária)
Os seres vivos. Ar, água, solo. Ciclo vital. Higiene e saúde. Desequilíbrio ecológico. Poluição e desmatamento. O problema do
lixo. Atenção primária à saúde. Programas de controle e prevenção de doenças. Epidemias. Controle de vetores. Vigilância
epidemiológica e indicadores de saúde. Saúde da comunidade, políticas públicas e participação popular. Atuação prática em
visita domiciliar e educação sanitária. Saúde e educação, saúde e saneamento, saúde e higiene, saúde e controle e vigilância
sanitária. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes,  controle social;
Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual,
medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico

Conhecimentos Específicos (cargo: Fiscal de Obras)
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.

Conhecimentos Específicos (cargo: Fiscal de Posturas)
1.  Lei  orgânica  municipal,  Código  Tributário  Municipal  e  Legislação  Municipal  sobre  parcelamento  de  solo,  posturas,  e
vigilância sanitária. 2. Ética profissional. 3. Noções básicas de administração pública e direitos e deveres do servidor público
municipal 

Conhecimentos Específicos (cargo: Fiscal de Tributos)
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  Mesquita.  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. 

Conhecimentos Específicos (comum aos cargos de Guarda Municipal Masculino e Guarda Municipal Feminino)
Noções de Direito Administrativo  - Ato Administrativo. Conceito de Elementos. Espécies e Atributos. Administração Pública.
Princípios  e  Organização.  Servidores  e  Empregados  Públicos:  cargo  e  emprego  público;  concurso  público;  aposentadoria;
responsabilidade civil, criminal e administrativa.  Noções de Direito  Constitucional - Princípios fundamentais da Constituição da
República – art 1o ao 4o da CF/88; Da organização Político - Administrativa – art 18 e 19 da CF/88; Da União – art 20 a 24 da
CF/88; Dos Estados Federados – art 25 a 28 da CF/88; Dos Municípios – art 29 a 31 da CF/88; Normas Constitucionais
relativas à Administração Pública e ao Servidor Público – art 37 a 41 da CF/88; Organização dos Poderes – art 44 a 135 da
CF/88;  Da Segurança Pública  –  art  144.  Noções de  Direitos  Humanos e  Cidadania  - Direitos  e  Garantias  Fundamentais:
Direitos  e  Deveres  Individuais  e  Coletivos;  Direitos  Sociais;  Nacionalidade;  Direitos  Políticos  (art.  5°  a  16  da  CF/88).
Princípios Constitucionais relativos ao Direito Penal. Lei Federal n° 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – Das
Medidas de Proteção (art. 98 a 101); Da Prática de Ato Infracional (art. 103 a 109); Das Garantias Processuais (art. 110 e 111);
Das Medidas Sócio-Educativas (art. 112 a 128); Dos Crimes e das Infrações Administrativas (art. 225 a 258).

Conhecimentos Específicos (cargo: Técnico Ambiental)
1. Ciências Ambientais; 2. Noções de Ecologia; 3. Tecnologia Ambiental. 4. Saneamento. 4.1 Fundamentos do Saneamento.
4.2. Instalações Hidrosanitárias; 4.3. Saneamento Ambiental; 5. Controle Ambiental. 6. Administração e Controle da Qualidade
Ambiental. 7. Noções de poluição e formas de controle (ar, água, sonora); 8. Sistemas de águas residuárias. 9.Gerenciamento
de resíduos. 10. Processos produtivos. 11. Ecologia e Impacto Ambiental. 12. Projetos em Meio Ambiente.  13. Legislação
Ambiental: Art. 225 CF/88; Lei 6.938 de 3108/1981 Política Nacional de Meio Ambiente; Lei 9605 de 12/02/1998 - Lei dos
Crimes Ambientais; Lei 9.795 de 27/04/1999 Política Nacional de Educação Ambiental; Lei 4.771 de 15/09/1965 – Código
Florestal   Brasileiro  e   alterações;  Lei  9958  de  18/07/2000  –  Institui  o  Sistema Nacional  de  Unidades  de  Conservação
Ambiental;  Lei 9433 de 08/01/1997 – Institui  a  Política  Nacional dos Recursos Hídricos;  Lei  Complementar  002/2002 –
Código de Meio Ambiente do Município de Mesquita

Conhecimentos Específicos (cargo: Técnico de Contabilidade)



Noções  de  Contabilidade  Geral:  conceito;  princípios  contábeis  geralmente  aceitos;  contabilização  de  operações  básicas.
Contabilidade Pública: noções gerais; conceitos básicos; campo de aplicação;  objeto.  Regime Contábil:  receitas; despesas.
Orçamento  Público:  noções  gerais  de  orçamento;  conceitos;  princípios  orçamentários.  Créditos  Adicionais:  créditos
suplementares;  créditos  especiais;  créditos  extraordinários.  Receita  Pública:  definição,  classificação  e  estágios  da  receita
pública.  Despesa  Pública:  definição,  classificação  e  estágios  da  despesa  pública.  Escrituração  de  Operações  Típicas  da
Contabilidade Pública: sistema orçamentário; sistema financeiro; sistema patrimonial. Lei de Licitações: Lei nº 8.666/93 e suas
alterações; Pregão.

Conhecimentos Específicos (cargo: Técnico de Edificações)
1. Topografia: Noções básicas. 2. Construção Civil: Projetos de edificação: instalações prediais; Planejamento e controle da
obra; Canteiro de obras; Locação da obra; Alvenarias de tijolo cerâmico; Esquadrias; Revestimentos; Coberturas; Pintura;
Orçamentos;  Terraplenagem,  drenagem,  arruamento  e  pavimentação;  fundações  superficiais  e  profundas;  O  concreto  de
cimento Portland: dosagem e controle tecnológico; Normas ABNT; Noções de desenho em meio eletrônico (AUTOCAD).

Conhecimentos Específicos (cargo: Técnico em Informática)
Software Básico: Instalação, configuração e utilização dos sistemas operacionais MS-Windows XP Profissional, MS-Windows
2003  Server  e  Linux.  2.  Aplicativos:  conhecimentos  na  ferramenta  Microsoft  Office  Professional  2003  (Word,  Excel,
PowerPoint e Access). 3. Hardware: Instalação e configuração de dispositivos de hardware: Conceitos básicos; Funcionamento
dos componentes e periféricos: Placa MotherBoard, Memoria RAM, Placa de rede, Fax-Modem, Monitor de Vídeo, Drive de
CD-ROM,  Dispositivos de armazenamento de dados, Teclado e Mouse. 4. Redes de computadores: LAN e WAN: Topologias;
Ethernet, FastEthernet; Equipamentos de rede: switches e roteadores; Cabeamento estruturado; Noções de Segurança em redes.

5.  Internet: Noções  de  serviços  Internet  &  Intranet:  Hipertexto,  E-mail,  meios  de  segurança,  tecnologias  de
desenvolvimento. TCP/IP; Serviços e protocolos da Internet.

Conhecimentos Específicos (cargo: Técnico Tributarista)
Noções  de  Direito  Administrativo:  1.  Conceito,  fontes  e  princípios  do  Direito  Administrativo.  2.  Administração  Pública:
Estrutura  Administrativa  -  conceito,  elementos,  poderes,  organização,  órgãos  públicos,  agentes  públicos;  Atividades
Administrativas - conceito, natureza, fins e princípios básicos. Poderes e deveres do administrador público. Uso e abuso do
poder.  3.  Poderes  Administrativos:  Poder  vinculado.  Poder  discricionário.  Poder  hierárquico.  Poder  disciplinar.  Poder
regulamentar. Poder de polícia. 4. Atos administrativos. Conceito - elementos: competências, finalidade, forma, motivo, objeto.
Atributos dos atos administrativos: presunção de legalidade, imperatividade, auto-executoriedade. Legalidade e mérito dos atos
administrativos.  Classificação dos atos administrativos:  Espécies.  Anulação e revogação dos atos  administrativos:  Efeitos.
Noções de  Direito Tributário:  1.  Sistema Tributário  Nacional  –  Art.  145  a 162  da Constituição Federal.  2.  Os Impostos
Estaduais: ICMS, IPVA e ITCD – Noções gerais sobre incidência e seus contribuintes. 


