
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA – ESTADO DE RONDÔNIA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2007

O Instituto Exatus Ltda. - ME, tendo em vista o resultado do Processo Licitatório nº 3944/06 Carta Convite nº 001/07,
torna público que a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, realizará seleção através de concurso
público destinado ao provimento de cargos das categorias funcionais de seu quadro de pessoal e reserva técnica para
prestação de serviços no Município.
1 - Disposições preliminares: o concurso público será regido pela Constituição Federal e pelas Leis Complementares nº
001/03 e 003/ 04, que dispõe sobre o plano de cargo e carreira dos servidores públicos do Município de Rolim de Moura,
e por este Edital, e será executado pelo Instituto Exatus Ltda - ME.
2 - Dos cargos: os cargos são os constantes dos quadros abaixo.

Nível Superior
Cód Cargos Formação exigida Vagas CH Vencimento

inicial
01 Médico Anestesista Medicina c/ espec. em Anestesia 06 40 hs 2.592,03*
02 Médico Angiologista Medicina c/ espec. em Angiologia 02 40 hs 2.592,03*
03 Médico Cardiologista Medicina c/ espec. em Cardiologia 04 40 hs 2.592,03*
04 Médico Cirurgião Geral Medicina c/ espec. em Cirurgia 02 40 hs 2.592,03*
05 Médico Clínico Geral Medicina 13 40 hs 2.592,03*
06 Médico Dermatologista Medicina c/ espec. em Dermatologia 01 40 hs 2.592,03*
07 Médico Endocrinologista Medicina c/ espec. em Endocrinologia 02 40 hs 2.592,03*
08 Médico Geriatra Medicina c/ espec. em Geriatria 01 40 hs 2.592,03*
09 Médico Gineco-Obstetra Medicina c/ espec. em Gineco-Obstetricia 05 40 hs 2.592,03*
10 Médico Intensivista Medicina c/ espec. em UTI ou intensivista 05 40 hs 2.592,03*
11 Médico Nefrologista Medicina c/ espec. em Nefrologia 02 40 hs 2.592,03*
12 Médico Neurologista Medicina c/ espec. em Neurologia 03 40 hs 2.592,03*
13 Médico Oftalmologista Medicina c/ espec. em Oftalmologia 03 40 hs 2.592,03*
14 Médico Otorrinolaringologista Medicina c/ espec. em Otorrinolaringologia 01 40 hs 2.592,03*
15 Médico Ortopedista Medicina c/ espec. em Ortopedia 04 40 hs 2.592,03*
16 Médico Pediatra Medicina c/ espec. em Pediatria 05 40 hs 2.592,03*
17 Médico Pneumologista Medicina c/ espec. em Pneumologia 02 40 hs 2.592,03*
18 Médico Psiquiatra Medicina c/ espec. em Psiquiatria 01 40 hs 2.592,03*
19 Administrador de Empresas Administração de empresas 01 40 hs 1.246,98
20 Analista de Sistemas Sistemas de informação, Ciência da

computação ou Informática.
02 40 hs 1.246,98

21 Assistente Social Serviço Social ou Assistência Social 07 40 hs 1.246,98
22 Auditor Fiscal Administração, Direito ou Contabilidade. 02 40 hs 1.246,98
23 Enfermeiro Enfermagem 16 40 hs 1.246,98
24 Bibliotecário Biblioteconomia 01 40 hs 1.246,98
25 Farmacêutico Farmácia 05 40 hs 1.246,98
26 Biomédico Biomedicina 01 40 hs 1.246,98
27 Farmacêutico Bioquímico Farmácia – Bioquímica 05 40 hs 1.246,98
28 Fisioterapeuta Fisioterapia 07 40 hs 1.246,98
29 Fonoaudiólogo Fonoaudiologia 04 40 hs 1.246,98
30 Odontólogo Odontologia 11 40 hs 1.246,98
31 Psicólogo Psicologia 04 40 hs 1.246,98
32 Pedagogo Pedagogia 05 40 hs 1.131,11
33 Pedagogo Orientador Pedagogia c/ hab. em Orientação Educ. 06 40 hs 1.131,11
34 Pedagogo Séries Iniciais Pedagogia c/ hab. em Séries Iniciais 43 40 hs 1.131,11
35 Pedagogo Supervisor Pedagogia c/ hab. em Supervisão 17 40 hs 1.131,11
36 Professor de Educação Física Licenciatura em Ed. Física 10 40 hs 1.131,11
37 Professor de Geografia Licenciatura em Geografia 06 40 hs 1.131,11
38 Professor de História Licenciatura em História 04 40 hs 1.131,11
39 Professor de Inglês Licenciatura em Inglês 05 40 hs 1.131,11
40 Professor de Letras Licenciatura em Letras 10 40 hs 1.131,11
41 Professor de Matemática Licenciatura em Matemática 13 40 hs 1.131,11



42 Psicopedagogo Clínico Pedagogia c/ habilitação ou especialização
em psicopedagogia.

01 40 hs 1.131,11

43 Terapeuta ocupacional Terapia Ocupacional 03 40 hs 1.246,98

Nível Médio
Cód
.

Cargo Escolaridade exigida Vaga
s

CH Vencimento
inicial

44 Fiscal de obras e posturas Médio 03 40 hs 353,63
45 Fiscal de vigilância sanitária Médio 05 40 hs 353,63
46 Fiscal tributário Médio 07 40 hs 353,63
47 Técnico de enfermagem Médio c/ registro no Conselho da Classe 20 40 hs 353,63
48 Técnico de laboratório Médio c/ registro no Conselho da Classe 10 40 hs 356,63
49 Técnico em Radiologia Médio c/ registro no Conselho da Classe 09 40 hs 356,63
50 Técnico em higiene dental Médio c/ registro no Conselho da Classe 01 40 hs 356,63

Nível Fundamental e Elementar
Cód Cargos Escolaridade

completa
Vaga
s

Carga
horária

Vencimento
inicial

51 Ag. Comunitário de saúde Linha 156 Sul – Zona Rural Fundamental 01 40 hs 350,00
52 Ag. Comunitário de saúde Linha 168 Sul – Zona Rural Fundamental 01 40 hs 350,00
53 Ag. Comunitário de saúde Linha 180 Norte – Zona Rural Fundamental 01 40 hs 350,00
54 Ag. Comunitário de saúde Linha 184 Norte – Zona Rural Fundamental 01 40 hs 350,00
55 Ag. Comunitário de saúde Linha 188 Norte – Zona Rural Fundamental 01 40 hs 350,00
56 Agente Comunitário de saúde Linha 192 Sul – Zona Rural Fundamental 01 40 hs 350,00
57 Agente Comunitário de saúde Linha 200 Sul – Zona Rural Fundamental 01 40 hs 350,00
58 Agente Comunitário de saúde Linha 208 Sul – Zona Rural Fundamental 01 40 hs 350,00
59 Agente Comunitário de saúde Linha 208 Norte – Zona Rural Fundamental 01 40 hs 350,00
60 Agente Comunitário de saúde Linha 25 (188) – Zona Rural Fundamental 01 40 hs 350,00
61 Agente Comunitário de saúde Linha 25 (180) – Zona Rural Fundamental 01 40 hs 350,00
62 Agente Comunitário Distrito de Nova Estrela – Zona Rural Fundamental 01 40 hs 350,00
63 Ag. Comunitário de saúde São Cristóvão – Zona Urbana Fundamental 02 40 hs 350,00
64 Ag. Comunitário de saúde Bairro Centro Sul – Zona Urbana Fundamental 01 40 hs 350,00
65 Ag. Com. de saúde Bairro Centro Norte I – Zona Urbana Fundamental 03 40 hs 350,00
66 Ag. Com. de saúde Bairro Centro Norte II – Zona Urbana Fundamental 03 40 hs 350,00
67 Ag. Comunitário de saúde Planalto – Zona Urbana Fundamental 02 40 hs 350,00
68 Ag. Comunitário de saúde Bom Jardim – Zona Urbana Fundamental 02 40 hs 350,00
69 Ag. Comunitário de saúde Beira Rio – Zona Urbana Fundamental 03 40 hs 350,00
70 Ag. Comunitário de saúde Jardim Tropical – Zona Urbana Fundamental 02 40 hs 350,00
71 Ag. Comunitário de saúde Boa Esperança – Zona Urbana Fundamental 03 40 hs 350,00
72 Ag. Comunitário de saúde Cidade Alta – Zona Urbana Fundamental 03 40 hs 350,00
73 Ag. Comunitário de saúde Bairro Industrial – Zona Urbana Fundamental 01 40 hs 350,00
74 Auxiliar de enfermagem c/ registro no COREN Fundamental 10 40hs 325,24
75 Agente de portaria Elementar 20 40 hs 300,81
76 Coveiro Elementar 05 40 hs 300,81
77 Cozinheira Elementar 15 40 hs 300,81
78 Eletricista de alta e baixa tensão Elementar 05 40 hs 300,81
79 Eletricista predial Elementar 04 40 hs 300,81
80 Encanador Elementar 04 40 hs 300,81
81 Gari Elementar 12 40 hs 300,81
82 Lanterneiro Elementar 02 40 hs 300,81
83 Merendeira Elementar 11 40 hs 300,81
84 Motorista de veículos leves Elementar 11 40 hs 300,81
85 Motorista de veículos pesados Elementar 08 40 hs 300,81
86 Operador de maquinas pesadas Elementar 07 40 hs 300,81
87 Operador de Retro-Escavadeira Elementar 06 40 hs 300,81
88 Vigia Elementar 22 40 hs 300,81
89 Zelador Elementar 19 40 hs 300,81



* 2.1 – Os médicos terão, além do vencimento descrito na tabela acima, acrescido de adicional de insalubridade de 40%
sobre o vencimento inicial, nos termos do Artigo 72, da Lei Complementar nº 003 /04 (R$ 2.592,03 + 40% (R$ 1.036,81)
= R$ 3.628,84 + gratificações e progressão de carreira).
2.2 – Os agentes comunitários de saúde, para assumir o cargo, deverão preencher os requisitos definidos pela Emenda
Constitucional nº 51/06 e Lei nº 11.350/06 (federal), inclusive se submeter a um curso de formação básica para Agentes
Comunitários de Saúde e obter aprovação antes do provimento.
2.3 – Os candidatos aos cargos de Fiscal de obras e posturas, Fiscal de vigilância sanitária e Fiscal tributário devem
obrigatoriamente possuir habilitação para a condução de motocicleta.
2.4 – As profissões regulamentadas cuja carga horária seja menor da prevista no Edital poderá ser reduzida a pedido do
servidor após o provimento, reduzindo proporcionalmente o vencimento inicial nos termos do Artigo 51, § 2º da Lei
Complementar nº 003/ 04.
3 – Das atribuições dos Cargos: as atribuições dos cargos acima são as constantes do anexo I deste edital.
4 – Regime Jurídico: as contratações serão feitas sob o regime estatutário em conformidade à Lei Complementar nº
003/04 e suas alterações, que dispõe sobre o estatuto do servidor público e institui o plano de carreira, cargos e salários
dos servidores públicos do Município de Rolim de Moura e da Lei Complementar nº 001/03 que define o plano de
carreira, cargos e salários dos servidores da educação do Município de Rolim de Moura.
5 – Jornada de Trabalho: de acordo com o quadro acima.
6 - Local de trabalho: definido pelo quadro acima e de acordo com as necessidades do Município de Rolim de Moura. No
caso específico dos agentes comunitários de saúde, a administração poderá remanejar candidatos para outros locais, desde
que o candidato aceite e não tenha candidatos aprovados para aquele local. 
7 – Inscrições: serão feitas nos dias 29 de janeiro a 09 de fevereiro de 2007, durante os dias e horários de expediente dos
correios nas agências próprias dos correios no Estado de Rondônia.
8 - Valor das Inscrições: cargos de nível elementar: R$ 20,00 (vinte reais); fundamental: R$ 30,00 (trinta reais); médio
R$ 40,00 (quarenta reais), superior R$ 60,00 (sessenta reais). O pagamento das inscrições será feito no próprio local da
inscrição.  Em nenhuma hipótese  a  taxa  paga  será  devolvida  ao  candidato  e  não  haverá  inscrição  condicional.  Os
interessados poderão fazer inscrição através de procuração com firma reconhecida em cartório com finalidade específica;
9 – Condições para realizar a Inscrição: ser brasileiro nato ou naturalizado e ter idade mínima de 18 (dezoito) anos
completos no ato da posse;
10 – Documentos para realizar a inscrição: cédula de identidade ou carteira de trabalho e previdência social (CTPS), e
preencher e assinar o requerimento de inscrição no local indicado. Ao assinar o requerimento de inscrição, o candidato
declara que conhece e aceita todos os termos deste edital e que as informações por ele prestadas são corretas e verídicas;
11 – Das provas: Para os candidatos aos cargos de eletricista de alta tensão,  eletricista de baixa tensão, encanador,
lanterneiro, motorista de veículo leve, motorista de veículo pesado, operador de máquina pesada e operador de retro-
escavadeira haverá provas em duas fases. Na primeira fase haverá prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e na
segunda fase prova prática de caráter classificatório. Serão classificados para a segunda fase das provas os candidatos que
obtiveram 60 (sessenta) pontos ou mais na prova objetiva. Para os candidatos aos demais cargos, as provas serão feitas
em uma etapa, de forma objetiva, de natureza classificatória. Todas as provas escritas terão 50 (cinqüenta) questões e
cada questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma correta. Todas as questões terão pesos iguais. Cada acerto
equivale  a  dois  pontos,  podendo os  candidatos  obter  classificação  de  0  (zero)  a  100 (cem) pontos,  à  exceção dos
candidatos que se submeterem à prova prática, que poderão alcançar até 140 pontos.
11.1 – Nível Superior: 50 questões, sendo 10 de português, 5 de matemática, 10 de atualidades e 25 específicas da área
de formação, sendo que para os médicos serão feitas 15 questões específicas gerais comuns a todas as especialidades e 10
específicas de acordo com a especialidade de cada cargo.
11.2 – Nível Médio: 50 questões, sendo 15 de português, 15 de matemática, 10 de atualidades e 10 específicas da área;
11.3 – Fundamental: 50 questões, sendo 20 de português, 20 de matemática e 10 de atualidades, exceto para o cargo de
Auxiliar  de  enfermagem, que são 50 questões,  sendo,  15  de português,  15  de matemática,  10  de  atualidades  e  10
específicas da área;
11.4 - Elementar: 50 questões, sendo 20 de português, 20 de matemática e 10 de atualidades;
12 – Critérios de aprovação e classificação: serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 60 (sessenta)
pontos ou mais.
13 – Dos conteúdos das provas: os conteúdos das provas escritas estão no anexo II deste edital.
14 – Informações sobre a realização das provas: as provas escritas serão realizadas no dia 25 de fevereiro de 2007,
iniciarão às 14hs e terminarão às 18hs em locais a serem definidos pelos organizadores do Concurso Público.
14.1 – Divulgação dos locais de provas escritas: no dia 17 de fevereiro de 2007 será divulgado edital de homologação das
inscrições, contendo relação dos candidatos inscritos, nome das escolas e as salas de aula em que farão suas provas
escritas, em jornal de grande circulação, nos murais da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, no mural do Instituto
Exatus e no site www.institutoexatus.com Todos os candidatos inscritos deverão procurar essas informações, pois NÃO
SERÁ ENVIADO QUALQUER AVISO INDIVIDUAL AOS CANDIDATOS.



15 – Dos Gabaritos:  o  candidato  deverá  preencher  o  gabarito  com a resposta  das  questões das provas com caneta
esferográfica, que será o único documento para a correção. Não haverá substituição de gabaritos. Será considerada nula a
questão que tiver rasuras, emendas ou dupla marcação. Os gabaritos com as respostas corretas serão divulgados no dia
26/02/2007, nos murais do Instituto Exatus em Ji-Paraná, no Mural da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura e no site
www.institutoexatus.com  .   
16 - Condições para a realização das provas: para a realização das provas o candidato deverá apresentar-se no horário e
local indicado no edital de homologação de inscrições e portar caneta esferográfica, lápis e borracha. Não será permitido
o uso de qualquer recurso extra como calculadora ou régua. Também não será permitida a entrada na sala de prova de
candidatos portando telefones celulares. O candidato deverá se apresentar no local das provas com 30 (trinta) minutos de
antecedência. Somente poderá realizar a prova o candidato que apresentar documento de identificação original com foto.
Não haverá segunda chamada para nenhuma das provas, importando a ausência do candidato, na sua eliminação do
concurso.
16.1 – O candidato será eliminado do concurso caso utilize recurso não autorizado, na hipótese de sua ausência no dia do
concurso, não comparecer no horário previsto, não apresentar a documentação exigida para a realização da prova, enfim
não atender às condições constantes neste edital. Os casos omissos serão resolvidos pelo Instituto Exatus Ltda – ME.
17 – Critérios de Desempate: em caso de empate por pontos entre dois ou mais candidatos, a classificação será feita
considerando-se os seguintes critérios:  primeiro o candidato mais idoso considerando-se dia,  mês e ano; segundo o
candidato que tiver a maior prole; terceiro o candidato que for casado e quarto, sorteio.
18 – Do Resultado parcial: o resultado parcial das provas escritas será divulgado no dia 06 de março de 2007, em jornal
de grande circulação, no Mural da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, na sede do Instituto Exatus em Ji-Paraná e
no site www.institutoexatus.com.
19 – Recursos: nos dias 07 e 08 de março de 2007, poderá o candidato requerer por escrito e fundamentado, a revisão das
notas atribuídas às provas escritas, à empresa contratada, cabendo a esta proceder à revisão. Caberá a banca examinadora
do presente concurso o deferimento ou não do recurso, sendo a mesma soberana em suas decisões, razão pela qual não
caberão recursos adicionais. A decisão dos recursos será dada a conhecer coletivamente, por meio da imprensa escrita e
apenas quanto aos pedidos que forem requeridos, juntamente com a divulgação do resultado final. Os recursos deverão
ser entregues na sede do Instituto Exatus em Ji-Paraná, mediante protocolo da 2ª via, ou enviados pelos correios via
sedex, com aviso de recebimento para Instituto Exatus Ltda – ME, Rua Julio Guerra, 2041, Bairro Dois de Abril, Ji-
Paraná, Rondônia, CEP 78.962-410. O recurso enviado por sedex deverá ser também enviado por fax, juntamente com o
comprovante de envio do sedex. Não serão aceitos recursos via Internet ou telefone. Se a verificação do recurso resultar
em anulação de alguma questão, a pontuação será atribuída a todos os candidatos, independente de terem recorrido ou
não.
20 – Convocação para a prova prática: os candidatos aos cargos de eletricista de alta tensão, eletricista de baixa tensão,
encanador,  lanterneiro,  motorista  de veículos leves,  motorista  de veículos pesados,  operador de máquinas pesadas e
operador de retro-escavadeira que obtiveram 60 (sessenta) pontos ou mais na prova objetiva, serão convocados para a
prova prática por meio de jornal de grande circulação e por meio do site www.institutoexatus.com . Essa convocação
será feita por meio de edital no dia 16 de março de 2007. Os candidatos deverão procurar essas informações, pois NÃO
SERÁ ENVIADO QUALQUER AVISO INDIVIDUAL. Não será permitida a realização da prova prática em data, local,
horário ou turma diferente do determinado pelos organizadores do concurso público por meio da convocação para a
prova prática. Da mesma forma como ocorre para a prova escrita, em hipótese alguma, haverá segunda chamada para a
sua realização.
21  –  As provas  práticas  serão  realizadas  nos  dias  18  e  19  de  março  de  2007  em locais  a  serem definidos  pelos
organizadores do concurso público, devendo os candidatos buscar as informações sobre o exato local em que as provas
vão ocorrer por meio do edital de convocação para a prova prática. Para todos os candidatos de cada cargo serão dados o
mesmo tempo, o mesmo tipo de tarefa, as mesmas ferramentas e os mesmos tipos de materiais.
22 – Regulamentação da prova prática: as provas práticas terão peso de 40 (quarenta) pontos e tem o objetivo de aferir a
experiência, adequação de atitudes, postura e habilidades do candidato em realizar o trabalho relacionado ao cargo ao
qual concorre. Para a prova prática também haverá identificação dos candidatos mediante apresentação de documento
original com fotografia. Os candidatos aos cargos de motorista de veículos leves, motorista de veículos pesados, operador
de máquinas pesadas e operador de retro-escavadeira  deverão se  apresentar  munidos da CNH (carteira nacional  de
habilitação),  na  categoria  exigida  pelo  cargo ao  qual  concorrem.  O edital  de  convocação  para  a  prova  prática  vai
apresentar as tarefas as serem realizadas pelos candidatos a cada cargo. No momento da prova prática, cada candidato vai
ter o acompanhamento dos examinadores credenciados para tal. Os examinadores indicarão os materiais, ferramentas,
máquinas e equipamentos e anotarão em documento próprio o desempenho de cada candidato.  
22 – Vagas para deficientes físicos: ficam reservadas 3% (três por cento) das vagas por cargo para deficientes físicos que
comprovem sua condição mediante atestado médico recente a ser anexado a ficha de inscrição, na via do Instituto Exatus.
O atestado deverá se referir à existência de deficiência física e a aptidão do interessado para o desenvolvimento do
trabalho que o cargo pretendido exige. Fica, no entanto, reservado ao Município de Rolim de Moura o direito de exigir
novos exames médicos por ocasião da posse dos candidatos aprovados no Concurso Público.



23 – Resultado Final: O resultado final será divulgado no dia 27 de março de 2007, e será publicado no Diário Oficial do
Estado de Rondônia, em jornal de grande circulação, no mural da Prefeitura de Rolim de Moura, na sede do Instituto
Exatus e no site www.institutoexatus.com. 
23 – Homologação: a empresa contratada requererá da autoridade municipal competente, a homologação do resultado
final no dia 02 de abril de 2007.
24 – Da validade do concurso: dois anos a partir da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual
período a critério da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura.
25 - Da investidura: a nomeação obedecerá à ordem rigorosa de classificação. A aprovação no concurso não cria direito à
investidura.  Em havendo  necessidade  de  preenchimento  de  vaga,  o  candidato  classificado  será  convocado  para  a
investidura no emprego através de Edital de Convocação afixado na Sede da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, e
divulgação pelos meios de comunicação local,  devendo o mesmo se apresentar  em até 30 (trinta)  dias contados da
publicação do edital de convocação. O candidato investido no cargo público será submetido a estágio probatório com
duração de 3 (três) anos. O candidato convocado que não desejar a investidura poderá requerer adiamento da mesma,
sendo re-classificado como o último colocado de sua categoria, ficando anotado na listagem a data do adiamento e sua
nova ordem de classificação. O candidato que, convocado para a investidura, dela desistir  expressamente ou não se
apresentar dentro do prazo previsto no Edital de Convocação, terá a investidura sem efeito. O mesmo acontecerá àquele
que não apresentar a documentação exigida para a investidura, no mesmo prazo.
25.1 – Dos Requisitos para Investidura: ser brasileiro nato ou naturalizado, possuir 18 anos completos na data da posse,
apresentar os documentos exigidos para o exercício do cargo.
25.2 – Documentos para contratação: o candidato aprovado e convocado deverá apresentar para a contratação: Carteira
de trabalho e previdência social e xérox da mesma, comprovante de residência, duas fotos 3x4 recentes; comprovante de
pagamento de anuidade do Conselho da classe a que pertence e carteira de registro profissional, (exclusivamente para os
cargos de nível superior e técnicos); Certidão negativa de antecedentes civis e criminais, Declaração de que não acumula
aposentadoria ou cargos no serviço público federal, estadual ou municipal, salvo nos casos previstos em lei, Declaração
de bens e valores, jornal da convocação (duas vias), Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, acompanhado
de carteira de vacinação dos filhos de até 6 (seis) anos e comprovante de freqüência escolar a partir de 7 anos a cada
semestre, Atestado de saúde e tipagem sangüínea; Carteira de Saúde, fotocópia da carteira de identidade, cadastro de
pessoa física,  título de eleitor  e comprovante de votação da última eleição,  cartão de inscrição no PIS ou PASEP,
Documento militar comprovando que está em dia com as obrigações militares, Certidão de Nascimento ou Certidão de
Casamento, Carteira Nacional de Habilitação (categoria AC para os cargos de motorista e operadores de máquinas e
Categoria A para os cargos de Fiscal de obras e posturas, Fiscal de vigilância sanitária e Fiscal tributário), Certificado ou
Diploma de escolaridade e CND do Tribunal de Contas do Estado.
26 - Maiores informações e dúvidas que surgirem serão dirimidas na sede do Instituto Exatus, a Rua Julio Guerra, 2041,
Bairro Dois de Abril, Ji-Paraná, Rondônia, pelo site www.institutoexatus.com ou pelo telefone (69) 3421 7923 somente
em horário de expediente de segunda a sexta feira das 8hs às 12hs e das 14hs às 18hs, ou junto a Prefeitura Municipal de
Rolim de Moura – Departamento de Recursos Humanos, Tel (69) 3442 1526, Av. João Pessoa, 4478, Rolim de Moura.

Rolim de Moura, Rondônia, 26 de janeiro de 2007.

INSTITUTO EXATUS S/C LTDA

Anexo I – Atribuições dos cargos

Médicos: realizar atividades ambulatoriais e hospitalares nos níveis primário, secundário e terciário, visando a proteção,
promoção  e  recuperação  da  saúde  individual  e  coletiva;  Colaborar  na  investigação  epidemiológica;  Participar  do
planejamento,  execução  e  avaliação  dos  planos,  projetos,  programas,  pesquisas  e  diagnósticos  do  setor  de  saúde;
Participar dos programas de capacitação e reciclagem de pessoal de níveis superior, médio e elementar que atuam no
campo da assistência médica hospitalar.
Administrador de empresas: Pesquisar, analisar e incentivar atividades de empresas industriais e comerciais, orientando
e/ou avaliando planos de ação de curto, médio e longo prazo, assim como programas e projetos específicos com vistas à
obtenção de subsídios e incentivos.
Analista de sistemas:  Desenvolver sistemas de processamento de dados e elaborar Plano Diretor de Informática da
Prefeitura.  Pesquisar  e  trazer  novas  tecnologias  de  informática  para  aplicação  dentro  da  Prefeitura.  Coordenar  o
desenvolvimento e prestação de serviços por  terceiros na elaboração de sistemas.  Efetuar estudos de viabilidade de
implantação  de  sistemas  informatizados.  Analisar  e  estabelecer  a  melhor  ferramenta  de  processamento  de  dados,
estudando as necessidades e propondo os sistemas/métodos apropriados. Identificar as necessidades dos diversos setores
quanto  à  aplicação  de  processamento  sistemático  de  informação.  Preparar  diagramas  de  fluxo  e  outras  instruções
referentes  ao  sistema  de  processamento  de  dados  e  demais  procedimentos  correlacionados,  elaborando-os  com  a
utilização de uma linguagem apropriada. Supervisionar e elaborar programas, bem como determinar Bancos de Dados



mais adequados às necessidades da instituição. Orientar e coordenar os trabalhos desenvolvidos pelos Programadores de
Sistemas, assegurando-se assim o cumprimento das metas estabelecidas. Executar quaisquer outras atividades correlatas à
sua função.
Assistente social: Planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar programas e projetos na área do serviço social
nos diferentes setores da comunidade, visando contribuir para a solução de problemas sociais.
Auditor fiscal:  Supervisionar os fiscais de tributos, fiscais sanitários e fiscais de obras e posturas, julgando recursos,
analisando casos, executar fiscalizações, preencher autos de infração, entre outras atividades correlatas.
Enfermeiro: planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, participar da elaboração, análise e
avaliação de programas e projetos de saúde, desenvolver atividades de recursos humanos e educação em saúde, segundo
diretrizes que norteiam a política institucional em saúde, fazer prescrição e executar plano de assistência e cuidados de
enfermagem, colaborar na investigação epidemiológica e sanitária.
Bibliotecário: Organizar e dirigir bibliotecas; executar serviços de classificação e catalogação de material bibliotecário e
documentos em geral. Executar demais atividades correlatas.
Farmacêutico: Desenvolver atividades na área dos medicamentos; atuar nas áreas de análises toxicológicas, produção e
controle dos domissaniantes; controle e avaliação e emissão de pareceres sobre matéria de interesse da área; orientar e
executar atividades de vigilância sanitária; mais diagnósticos, correlatos e congêneres; entre outras atividades correlatas; 
Biomédico: Compreende o cargo com atribuições de executar atividades na sua dimensão técnico-profissional e que
requeiram  escolaridade  de  superior  vinculada  ao  perfil  profissional  exigido  para  ingresso  e  demais  atividades
complementares e afins.
Farmacêutico  Bioquímico: atividades  de  supervisão,  planejamento,  programação,  coordenação  ou  execução
especializada, relacionadas com análises clínicas em geral, pesquisa de tóxicos e administração e responsabilidade técnica
em farmácia.
Fisioterapeuta:  Executar  métodos e técnicas fisioterápicas,  com finalidade de recuperar,  desenvolver  e conservar  a
capacidade física do paciente, após diagnóstico, desenvolver atividades de habilitação junto com equipe multiprofissional
de saúde nas diversas áreas assistenciais.
Fonoaudiólogo: Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos
e  procedimentos  específicos  de  fonoaudiologia;  tratar  pacientes  e  clientes;  efetuar  avaliação  e  diagnóstico
fonoaudiológico; orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolver programas de prevenção,
promoção de saúde e qualidade de vida.
Odontólogo: Diagnosticar  e  tratar  afecções  da  boca,  dentes  e  região  maxilofacial  utilizando  processo  clínico  ou
cirúrgico, para promover e recuperar a saúde bucal em geral.
Psicólogo:  Elaborar  e aplicar  métodos e técnicas de pesquisas das características psicológicas dos indivíduos e dos
grupos, de recrutamento, seleção e orientação profissional, procedendo à aferição desses processos para controle de sua
validade; realizar estudos e aplicações práticas nos campos de educação institucional e da clínica psicológica.
Pedagogo: Supervisiona a execução de planos, verificando o cumprimento de normas e diretrizes, para garantir a eficácia
do processo educativo; controla e avalia os resultados das atividades pedagógicas, analisando relatórios, prontuários,
demais elementos ao seu alcance, para aferir a eficácia dos métodos empregados e providenciar eventuais reformulações;
coordenar a execução de atividades profissionais e no desenvolvimento de potencialidades.  Orientações pedagógicas
junto aos programas que atendem crianças e adolescentes ligados à Assistência Social.
Pedagogo orientador: Executar atividades específicas de planejamento, administração, supervisão escolar e orientação
educacional no âmbito da rede municipal de ensino. Executar demais atividades correlatas.
Pedagogo séries iniciais:  Participar  da elaboração da proposta pedagógica da escola,  planejar  e  ministrar  aulas em
cursos  regulares  de  séries  iniciais,  transmitindo  os  conteúdos  teóricos  e  práticos  pertinentes,  utilizando  materiais  e
instalações apropriados, para desenvolver a formação dos alunos, sua capacidade de análise e crítica às suas aptidões,
motivando-os ainda, para atuarem nas mais diversas áreas profissionais.
Pedagogo  supervisor:  Supervisionar  o  cumprimento  das  atribuições  administrativas  das  escolas;  Supervisionar  o
cumprimento das atribuições curriculares dos professores; Supervisionar, orientar e acompanhar o desenvolvimento das
atividades dos professores; Outras atividades inerentes ao cargo.
Professor: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, planejar e ministrar aulas em cursos regulares de
1º e 2º graus, transmitindo os conteúdos teóricos e práticos pertinentes, utilizando materiais e instalações apropriados,
para desenvolver a formação dos alunos, sua capacidade de análise e crítica às suas aptidões, motivando-os ainda, para
atuarem nas mais diversas áreas profissionais.
Psicopedagogo clínico: Realizar diagnóstico e intervenção psicopedagógica, utilizando métodos, instrumentos e técnicas
próprias da Psicopedagogia; atuar na prevenção dos problemas de aprendizagem; oferecer assessoria psicopedagógica aos
trabalhos  em  espaços  institucionais,  de  acordo  com  a  sua  atividade  fim  na  municipalidade,  atuando  na  parte
psicopedagógica clínica.
Fiscal  de  obras  e  posturas:  Fiscalização  de  obras  e  posturas  dentro  do  perímetro  urbano  bem como embargos  e
desembargos de obras clandestinas.



Fiscal de vigilância sanitária: Atividades de nível médio, de natureza repetitiva, de complexidade mediana, envolvendo
a execução de tarefas na área de vigilância sanitária.
Fiscal  tributário:  Atividades  de  nível  médio,  de  natureza  repetitiva  sob  supervisão,  envolvendo  a  execução  e
qualificação do trabalho, relacionados com a fiscalização da receita tributária e conferência de mercadorias.
Técnico em Radiologia: Atividades de nível médio, de relativa complexidade, relacionadas com a execução de serviços
de radiologia e orientação de trabalhos auxiliares.
Técnico em higiene dental:  Coordenar unidades técnicas próprias, dando orientação, exercendo supervisão, efetuando
pesquisas, a fim de contribuir para a consecução da política de saúde pública.
Agente de portaria: Recebe, orienta e encaminha o público, informando sobre localização de pessoas ou dependências;
Controla a entrada e saída de pessoas no recinto de trabalho, exigindo, quando for o caso, identificação ou autorização
para o ingresso; Recebe e transmite  mensagens, quando solicitado; Exerce outras tarefas  correlatas.
Coveiro: Realizar atividades especializadas de execução manutenção e recuperação de covas, aberturas de novas covas,
enterros, bens públicos e máquinas, utilizando ferramentas e materiais apropriados, ou outras tarefas afins que lhe forem
atribuídas por superior hierárquico. Resguardar o bem público e zelar por sua manutenção.
Cozinheira: Compreende a força de trabalho destinada precisamente ao preparo de refeições e merendas nas escolas e
órgãos públicos locais, incluindo neste serviço: seleção, lavagem e preparo dos alimentos com temperos adequados e
observando instruções estabelecidas pelo Setor de Alimentação, zelando pela higiene tanto dos alimentos como do local
de trabalho, visando à saúde dos usuários. Efetua nas creches e locais de trabalho a lavagem dos utensílios de cozinha,
bem como realiza faxina da unidade. Executa outros serviços de igual natureza.
Eletricista: Executar serviços relacionados com eletricidade alternada na sua manutenção e instalação.
Encanador: Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, quantificar e inspecionar materiais, preparar locais
para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações. Realizar testes operacionais de pressão de fluídos e testes
de estanqueidade. Proteger instalações e fazer manutenção em equipamentos e acessórios. Efetuar, instalar, modificar e
executar reparos e conservação em instalações hidráulicas, rede de esgotos, rede de tubulação, instrumentos de controle
de pressão, válvulas, entre outros, conforme esquemas e ordens de serviços.
Gari: Efetuar a coleta de lixo acumulado em logradouros e outros locais públicos, varrendo e coletando os detritos ali
acumulados e colocando-os em veículo e/ou depósitos apropriados, a fim de contribuir para a limpeza desses locais.
Lanterneiro: reparar, soldar e pintar latarias e carrocerias metálicas de automóveis e outros veículos automotores,
utilizando ferramentas manuais, máquinas apropriadas, aparelhos de soldagem, esmeril portátil e material de proteção de
chapas, desamassar carrocerias para devolver às peças a sua forma primitiva, substituir canaletas e pestanas dos vidros,
frisos, pára-choques e outros elementos, retirando as peças danificadas e instalando outras, para manter a carroceria em
bom estado;
Merendeira: Executar trabalhos de cozinha relativos a preparação de alimentos para a clientela da rede de ensino
municipal preparar refeições variadas em forno e fogão; selecionar verduras, carnes, peixes e cereais para cozimento
quanto a qualidade, aspecto e estado de conservação de gêneros alimentícios, aparelhos de aquecimento ou refrigeração e
outros, elétricos ou não, zelar para que o material e o equipamento de cozinha estejam sempre em perfeitas condições de
utilização, funcionamento, higiene e segurança; exercer perfeita vigilância técnica sobre a condimentação e cocção dos
alimentos, executar a manutenção higiênica no âmbito da cozinha, antes e após o preparo da alimentação, comunicar a
Chefia imediata qualquer irregularidade que seja.
Motorista: dirigir veículos (automóveis e outros correlatos), para o transporte de pessoas e materiais.
Operador de máquinas pesadas e/ou retro-escavadeira: Conduzir máquinas de escavação, retro-escavadeira, abertura
de canais de drenagem. Operar máquinas montadas sobre rodas e providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar e
mover terra, pedra, areia e cascalho. Operar máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água ou extração de
areia e cascalho. Zelar pela manutenção e conservação das máquinas e equipamentos utilizados.Atender as normas de
segurança e higiene do trabalho.Seguir fielmente as instruções de uso e manutenção dos manuais do equipamento sob sua
responsabilidade.Executar outras
Vigia: Atividades de nível primário, relacionadas com a vigilância e proteção das repartições públicas.
Zelador:  Atividades rotineiras, envolvendo a execução de trabalhos gerais de serviços de limpeza e conservação das
instalações das repartições públicas.

Anexo II - Conteúdos das provas
Português  para  os  cargos  de  nível  elementar: ortografia;  acentuação  gráfica;  separação  silábica;  sinônimos  e
antônimos; plural e singular; aumentativo e diminutivo; pontuação; maiúsculas e minúsculas; adjetivo e verbo;
Português para os cargos de nível fundamental: Compreensão e interpretação de textos; classes de palavras; ortografia
e acentuação gráfica; separação e classificação silábica; emprego do sinal indicativo de crase; emprego dos sinais de
pontuação.
Português para os  cargos de nível  médio e  superior: compreensão e  interpretação de textos;  classe  de palavras;
ortografia  e  acentuação  gráfica;  classificação  silábica;  análise  sintática  da  oração;  concordância  verbal  e  nominal;



emprego do sinal indicativo de crase; emprego dos sinais de pontuação; uso do “por quê”; emprego dos pronomes de
tratamento;
Matemática  para  os  cargos  de  nível  elementar: sistema  de  numeral  decimal;  operações  com números  naturais;
operações básicas; MMC e MDC; frações: representação, simplificação e operações com frações; números decimais:
transformações e operações; medidas de comprimento, capacidade e massa; resolução de problemas;
Matemática  para  os  cargos  de  nível  fundamental:  Números  reais;  Produtos  Notáveis;  Fatoração;  Potenciação  e
Radiciação; Equações de 1º e 2º Graus; Frações e números decimais; Problemas; 
Matemática para os cargos de nível médio e superior:  Números reais; Produtos Notáveis; Fatoração; Potenciação e
Radiciação;  Equações  do 2º  Grau;  Progressões  Geométrica  e  Aritmética;  Regras  de  três;  Porcentagem; Matemática
financeira;
Atualidades para todos os cargos: conhecimentos de assuntos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política,
economia, sociedade, educação, tecnologia, relações internacionais, segurança pública, artes e esportes;
Específica para todos os cargos de Médico: Código de Ética Médica. Deontologia. Prontuário Médico. Reanimação
Cardio-Respiratória. Preenchimento de Declaração de Óbito. Doenças de Notificação Compulsória. Evolução histórica da
organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde – seus princípios, suas diretrizes e
seu arcabouço legal; As normas operacionais do SUS; A questão do controle social; O paradigma da promoção da saúde;
A estratégia de saúde da família – sua evolução, seus princípios e sua aplicação. Municipalização da Saúde. Situação da
Saúde no Brasil.
Específica para o cargo de Médico Anestesista:  Fisiologia respiratória, cardiovascular, renal, hepática e do SNC e
endócrino. Drogas anestésicas (anestésicos locais, inalatórios, opiáceos, rlaxantes musculares, anestésicos não narcóticos
endovenosos). Avaliação e medicação pré-anestésica. Anestesia: para cirurgia ambulatorial, geral, regional, para cirurgia
cardíaca e vascular, para cirurgia torácica, para neurocirurgia, em urologia, em ORL e oftalmologia, em obstetrícia, em
pacientes geriátricos, em politrauma. Recuperação pós-anestésica. Complicações durante a anestesia. Dor crônica. 
Específica para o cargo de Médico Angiologista: Ataque isquêmico; Manobra de Adson; Prova de Buerger; Teste de
Loewenberg; Tromboangeite; Arterite primária da aorta; Trombose venosa; Fenômeno de Reynaud; Êmbolos periféricos;
Método de Jobst; Aneurisma da aorta abdominal; Fístula arteriovenosa; Síndrome de Claudicação intermitente; Embolia
pulmonar; Linfedema obstrutivo secundário do homem; Linfangites.
Específica para o cargo de Médico Cardiologista: Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do
aparelho  cardiovascular.  Métodos diagnósticos:  eletrocardiografia,  ecocardiografia,  medicina nuclear,  hemodinâmica,
ressonância  magnética,  radiologia.  Cardiopatias  congênitas  cianóticas  e  acianóticas:  diagnóstico  e  tratamento.
Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e
profilaxia.  Doença  reumática.  Valvopatias.  Diagnóstico  e  tratamento.  Miocardiopatias.  Diagnóstico  e  tratamento.
Insuficiência  cardíaca  congestiva.  Doença  de  Chagas.  Arritmias  cardíacas.  Diagnóstico  e  tratamento.  Distúrbios  de
condução.  Marca-passos  artificiais.  Endocardite  infecciosa.  Hipertensão  pulmonar.  Síncope.  Doenças  do  pericárdio.
Doenças  da  aorta.  Embolia  pulmonar.  Cor  pulmonar.  Patologias  sistêmicas  e  aparelho  cardiovascular.  Infecções
pulmonares.
Específica para o cargo de Médico Cirurgião Clínico: Anatomia e fisiologia dos diversos aparelhos. Cuidados pré e
pós-operatório. Choque hemorrágico. Infecção em cirurgia. Abdome agudo em cirurgia. Neoplasia do esôfago. Doença
ulcerosa péptica. Doença do refluxogastroesofageano e hérnia hiatal. Câncer gástrico. Hemorragia digestiva. Tumores das
vias biliares extrahepáticas. Tumores do fígado. Lítíase da vesícula biliar. Pancreatite aguda e crônica. Neoplasias císticas
e  câncer  do  pâncreas.  Hérnias  epigástrica,  umbilical,  incisional  e  inguinal.  Apendicite  aguda.  Obstrução  intestinal.
Fístulas enterocutâneas. Melanoma cutâneo. Princípios da cirurgia oncológica. Câncer de mama. Cirurgia da tireóide.
Nódulo solitário do pulmão. Tumores do mediastino. Empiema pleural. Pneumotórax. Tumores intestinais malignos e
carcionóides.  Doenças  diverticular  do  cólon.  Adenomas  colorretais.  Retocolite  ulcerativa  inespecífica.  Isquemia
mesentéria. Ressuscitação cardio-respiratória.
Específica para o cargo de Médico Clínico Geral:  Endocrinologia: diabetes melitus tipo 1 e 2, doenças da tireóide,
distúrbios do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal; Nefrologia: malformações e infecções do trato urinário, litíase urinária;
Cardiologia;  hipertensão  arterial  sistêmica,  insuficiência  cardíaca  congestiva,  endocardite  infecciosa,  taquiarritmias,
bradiarritmias,  doença arterial  coronariana;  Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas,  doenças auto-imunes que
acometem a pele e anexos; Imunologia: doenças reumáticas; Pneumologia: infecções e neoplasias do trato respiratório,
doença  pulmonar  obstrutiva  crônica,  asma  brônquica;  Infectologia:  doenças  sexualmente  transmissíveis,  vacinação,
profilaxia anti-rábica; Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses; Nutrologia: obesidade, anorexia
nervosa,  bulimia,  desnutrição;  Gastroenterologia: doenças pépticas,  neoplasias do trato digestivo,  hepatites,  etilismo;
Cuidados preventivos de Saúde; princípios de Avaliação e Tratamento; Programas de Saúde do Ministério da Saúde;
Política de Saúde no Brasil; Sistema Único de Saúde (SUS); Municipalização da Saúde. NOB 96 e NOAS/2001; Normas
Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; Indicadores de Saúde Gerais e Específicas; Direito do Usuário SUS –
Cartilha do Ministério da Saúde.



Específica para o cargo de Médico Dermatologista:  Anatomia e fisiologia da pele normal. Fisiopatologia cutânea.
Semiologia e métodos complementares. Dermatoses alérgicas. Dermatoses eritêmato-descamativas. Dermatoses vésico-
bolhosas. Distúrbios do tecido conectivo. Dermatoviroses. Infecções bacterianas e micobacterioses. Doenças sexualmente
transmissíveis. Micoses superficiais e profundas. Dermatozoonoses e leishmaniose tegumentar. Dermatoses por agentes
químicos e físicos. Granulomas não infecciosos. Nevos, tumores benignos e cistos. Tumores malignos. Distúrbios dos
anexos (glândulas, pelos e unhas) Afecções das mucosas e semimucosas. Terapêutica medicamentosa, química e física.
Cirurgia dermatológica. Código de Ética médica.
Específica  para  o  cargo  de  Médico  Endocrinologista:  Hipófise:  Hormônios  hipófisários,  relações  hipotálamo-
hipofisárias. Distúrbios do Lobo anterior: Hipofunção da hipófise anterior, hipersecreção da hipófise anterior. Distúrbios
do lobo posterior: Diabetes insípido.  Tireóide: Hormônios tireóideos, hipertiroidismo, hipotiroidismo, tireoidites, bócio,
tumores, Tireotoxicose.  Patatireóide: Regulamentação hormonal, hiperfunção da paratireóide, metabolismo dos minerais
e  metabólitos,  distúrbios  primários  e  secundários  da  função  da  paratireóide.  Adrenal:  Hormônios  da  suprarenal.
Hipofunção adrenal:  doenças de Addison,  Insuficiência adrenal  secundária,  hiperfunção cortical  adrenal:  Hiperplasia
adrenal  congênita.  Virilismo  adrenal,  Síndrome  de  Cushing,  hiperaldosteronismo.  Feocromocitoma.  Pâncreas:
Metabolismo da insulina e do glucagon, Diabetes juvenil e do adulto, complicações do diabetes, obesidade e diabetes,
gravidez  na  paciente  diabética,  cetoacidose  diabética,  coma,  coma  hiperosmolar  não  cetólico,  acidose  lática,
Hipoglicemia.  Influência  das  glândulas  endócrinas  sobre  o  crescimento  e  desenvolvimento.  Laboratório  em
endocrinologia clínica. Alterações da diferenciação sexual: Síndrome da disgenesia gonadal, síndrome de Turner e suas
variações,  Pseudohermafoditismo  feminino,  pseudohermafroditismo  masculino.  Ovários:  Hipogonadismo  feminino,
hirsutismo,  virilização,  endocrinologia  da  gravidez,  infertilidade  feminina.  Testículos:  Hipogonadismo  masculino,
ginecomastia, infertilidade masculina.
Específica para o cargo de Médico Geriatra: O idoso na sociedade. Estatuto do Idoso. Biologia do Envelhecimento.
Teorias do Envelhecimento. Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento.  Prevenção e promoção da saúde.
Geriatria  Básica.  Exames  complementares  e  instrumentos  de  avaliação.  Déficit  cognitivo.  Demências.  Instabilidade
postural e quedas. Imobilidade e úlceras de pressão. Incontinência urinária e fecal. Iatrogenia e farmacologia em geriatria.
Cardiologia – hipertensão arterial,  sistêmica, arritmias, doença arterial periférica, doenças da carótida. Aterosclerose.
Fatores  de  risco  cardiovascular.  Doenças  cerebrovasculares  –  acidente  vascular  cerebral  isquêmico/hemorrágico.
Síndromes  parkinsonianas.  Tremor  essencial.  Doença  de  Parkinson.  Pneumologia  –  pneumonias,  doença  pulmonar
obstrutiva crônica e asma. Embolia pulmonar. Tuberculose. Gastroenterologia – doenças do esôfago, gastrites, úlceras
péptica e gástrica, doenças do fígado, doenças dos intestinos. Urologia – hiperplasia prostática. Prostatite. Disfunção
erétil.  Doenças osteoarticulares: osteoporose, osteomalácia, osteoartrose, artrite rematóide, doença de Paget. Diabetes
Mellitus. Doenças da tireóide. Síndrome plurimetabólica. Obesidade. Neoplasias. Doenças dermatológicas. Anemias e
doenças mieloproliferativas. Nutrição. Infecções e imunizações. Cirurgia e anestesia. Doenças dos órgãos dos sentidos.
Sono no idoso. Reabilitação. Equipe multidisciplinar, modalidades de atendimento. Cuidados paliativos e ao final da
vida.
Específica para o cargo de Médico Gineco-Obstetra:  Ginecologia. Amenorréias. Climatério. Consulta ginecológica.
Doenças  da  mama.  Doenças  sexualmente  transmissíveis  e  SIDA.  Dor  pélvica.  Endocrinopatia  ginecológica.
Endometriose. Ginecologia infanto-juvenil. Infecções genitais. Neoplasias genitais. Planejamento familiar. Reprodução
humana.  Sangramento  genital.  Sexologia.  Tensão  pré-menstrual.  Uroginecologia.  Violência  sexual.  Obstetrícia.
Abortamento. Amamentação. Assistência ao parto. Assistência pré-natal. Diabete gestacional. Diagnóstico de gestação.
Doença hipertensiva. Fórcipe e cesariana. Gemelaridade. Gestação de alto risco. Gestação ectópica. Incompatibilidade
sangüínea  materno-fetal.  Indução  do  parto.  Infecções.  Intercorrências  clínico-cirúrgicas  na gestação.  Medicina fetal.
Neoplasia trofoblástica. Pós-maturidade. Prematuridade. Puerpério. Ruptura prematura de membranas. Sangramento do
terceiro trimestre. Semiologia obstétrica. Uso de drogas durante a gestação e a amamentação.
Específica  para  o  cargo  de  Médico  Intensivista: Parada  cárdio-respiratória;  Insuficiência  respiratória;  Ventilação
pulmonar  mecânica;  Síndrome  da  Angústia  Respiratória  Aguda;  Obstrução  das  vias  aéreas  superiores  e  inferiores;
Distúrbios respiratórios do período neonatal;  Choque cárdio-circulatório;  Insuficiência cardíaca;  Arritmias cardíacas;
Síndrome  hipóxico-isquêmica;  Diagnóstico  diferencial  dos  comas;  Síndromes  convulsivas;  Trauma  pediátrico;
Insuficiência  renal  aguda;  Síndromes  sépticas;  Meningites  e  encefalites;  Distúrbios  hidroeletrolíticos;  Distúrbios
metabólicos;  Distúrbios  do  hormônio  antidiurético;  Cetoacidose  diabética;  Insuficiência  hepática  aguda;  Grande
queimadura; Intoxicações exógenas agudas; Falências de múltiplos órgãos e sistemas; Suporte nutricional no paciente
gravemente  enfermo;  Sedação  e  analgesia  pediátrica;  Morte  encefálica  e  doação  de  órgãos;  Monitoração  intensiva;
Bioética em UTI; Farmacologia em UTI; Exames subsidiários em UTI; Procedimentos em medicina intensiva;
Específica para o cargo de Médico Nefrologista: Distúrbios da filtração glomerular. Rim e compostos vaso ativos.
Proteinúria. Nefrotoxicidade por drogas – antibióticos. Mecanismos de concentração e diluições urinárias. Processamento
de  água  e  eletrólitos  pelos  túbulos  renais.  Mecanismos  de  ação  diuréticos.  Hemodiálise.  Concentração  do  volume
extracelular:  desidratações.  Distúrbios  do  metabolismo  de  potássio.  Fisiopatologia  do  edema.  Hemofiltração.
Fisiopatologia da hipertensão arterial. Distúrbios da tonicidade do meio interno: regulação do balanço de água. Distúrbios



do equilíbrio ácido-base. Distúrbios do cálcio e do fósforo. Insuficiência renal aguda. Insuficiência renal crônica. Diálise
peritoneal ambulatorial contínua. Rim nas doenças infecciosas. Rim nas doenças sistêmicas. Doenças císticas renais.
Síndrome hepatorrenal.  Hipertensão arterial.  Câncer do rim. Nefrotoxicidade das drogas antineoplásicas.  Transplante
renal.
Específica para o cargo de Médico Neurologista: Infecções do sistema nervoso central. Doenças Vasculares Cerebrais.
Hipertensão  intracraniana.  Comas.  Epilepsias.  Doenças  Desmilelinizantes.  Doenças  neuromusculares.  Neuropatias
periféricas.  Demências.  Doenças  Congênitas.  Algias  e  Cefaléias.  Princípios  gerais  da  Psicofarmacologia.  Doenças
Extrapiramidais. Doenças Metabólicas e tóxicas. Sono normal e seus distúrbios. Alcoolismo e crise de abstinências.
Específica para o cargo de Médico Oftalmologista: Diagnóstico e conduta nos traumatismos oculares. Anomalias de
refração e correção das ametropias. Afecções da conjuntiva, da córnea e da esclera. Terapêutica geral. Afecções do trato
uveal:  irites,  iridococlites,  coroidites.  Neuro-oftalmologia:  papiledema,  atrofia  do  nervo  ótico,  nemites,  perimetria.
Manifestações oculares nas afecções do sistema nervoso. Glaucoma: crônico, simples, congênito, agudo e secundário.
Estrabismo: forias, tropias e paralisias oculares. Afecções do cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e subluxações.
Técnica  cirúrgica  da  catarata.  Afecções  da  retina:  congênitas,  traumáticas,  vasculares,  degenerativas  e  nas  doenças
sistêmicas. Descolamentos de retina e noções básicas de seu tratamento cirúrgico. Tumores. Afecções das pálpebras:
congênitas, traumáticas, inflamatórias e tumorais. Afecções da órbita: traumáticas, inflamatórias e tumorais. Afecções das
vias  lacrimais:  congênitas,  traumáticas,  inflamatórias.Noções  básicas  do  tratamento  cirúrgico.  Saúde  pública  em
oftalmologia,  níveis de atenção e de prevenção em saúde ocular.  Epidemologia das doenças oculares,  prevenção da
cegueira.
Específica para o cargo de Médico Otorrinolaringologista: Anatomia do ouvido, nariz e boca; Rinite; Otite; Tumores
de ouvido e de nasofaringe; Anginas específicas; Exame audiométrico.
Específica  para  o  cargo  de  Médico  Ortopedista: Conceitos  gerais  de  ortopedia  e  traumatologia.  Diagnóstico  e
tratamento  de  lesões  traumáticas  e  patologia  da  coluna vertebral.  Diagnóstico  e  tratamento de lesões  traumáticas  e
patologia do quadril. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do joelho. Diagnóstico e tratamento de
lesões traumáticas e patologia do tornozelo e pé. Diagnóstico e tratamento de tumores ósseos e sarcoma de partes moles.
Diagnóstico e tratamento de alongamento e reconstrução óssea.
Específica para o cargo de Médico Pediatra: Assistência ao recém-nascido de baixo peso. Distúrbios metabólicos do
recém-nascido. Distúrbios respiratórios do recém-nascido. Icterícia neonatal. Infecções neonatais. Lesões ao nascimento:
asfixia  neonatal,  hemorragia  intracraniana,  luxações  e  fraturas.  Triagem  neonatal:  erros  inatos  do  metabolismo.
Aleitamento materno. Avaliação do crescimento e do desenvolvimento normais. Imunizações. Nutrição do lactente, da
criança e do adolescente. Prevenção de trauma. Anemias. Asma brônquica. Constipação.  Convulsão. Desidratação e
terapia  de  reidratação  oral.  Diabete  melito.  Diarréias.  Distúrbios  nutricionais.  Doenças  infectocontagiosas.  Enurese
noturna. Fibrose cística. Glomerulonefrite difusa aguda. Hepatites. Hiperatividade. Infecção urinária. Infecções de vias
aéreas superiores e inferiores. Infecções do sistema nervoso central. Insuficiência cardíaca. Leucemia linfocítica aguda.
Parasitoses.  Problemas  dermatológicos  mais  comuns.  Problemas  ortopédicos  mais  comuns.  Raquitismo.  Refluxo
gastroesofágico. Sepse. Sibilância do lactente (“lactente chiador”). SIDA / infecção pelo HIV. Síndrome da criança mal-
tratada.  Síndrome da  morte  súbita  da  criança.  Síndrome nefrótica/nefrítica.  Manejo  inicial  de:  Aspiração  de  corpo
estranho,  intoxicações  agudas,  queimaduras  e  afogamento.  Ressuscitação  cardiorrespiratória:  Suporte  básico.
Transplantes em pediatria: princípios básicos e doação de órgãos.
Específica para o cargo de Médico Pneumologista: Fisiopatologia respiratória. Tabagismo. Métodos diagnósticos em
pneumologia.  Infecções  respiratórias  bacterianas  e  virais.  Micobacterioses.  Micoses  pulmonares.  Pneumopatias
supurativas; bronquiectasias e abscesso do pulmão. Asma brônquica. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Hipertensão
arterial  pulmonar  e  cor  pulmonale.  Insuficiência  respiratória.  Tromboembolismo venoso.  Câncer  de pulmão.  Outros
tumores  de  tórax.  Derrames  pleurais.  Pneumotórax.  Doenças  pulmonares  intersticiais  difusas.  Sarcoidose.  Trauma
torácico. Pneumopatias por imunodeficiências. Poluição e doenças ocupacionais pulmonares. Más-Formações congênitas
pulmonares. Vasculites pulmonares. 24 Síndromes pulmonares eosinofilicas. Distúrbios respiratórios do sono. Anomalias
da  caixa  torácica.  Cirurgia  redutora  de  volume  pulmonar.  Transplante  pulmonar.  Fibrose  cística.  Emergências
respiratórias.
Específica para o cargo de Médico Psiquiatra: Neurotransmissores: sono; Neuroimagem; Genética; Avaliação clínica;
Diagnostico e aspectos neuropsiquiátricos da epilepsia das doenças infecciosas endócrinas e traumáticas; Percepção e
cognição; Sociologia e psiquiatria; Epidemiologia; Psicanálise; Teorias da personalidade e psicopatologia; Exame do
paciente  psiquiátrico;  Manifestações  clínicas  de  transtornos  psiquiátricos;  Classificações  dos  transtornos  mentais;
Transtornos mentais devidos  a uma  condição médica geral;  Transtornos relacionados a substancias – dependência
química; Esquizofrenia; Outros transtornos psicóticos; Transtornos do humor; Transtornos de ansiedade; Transtornos
psicossomáticos;  psiquiatria  e  outras  especialidades;  emergências  psiquiátricas;  psicoterapias;  terapias  biológicas;
psiquiatria  infantil;  retardo  mental;  transtornos  da  aprendizagem  e  comunicação;  psiquiatria  geriátrica;  psiquiatria
hospitalar e comunitária; psiquiatria forense; psicofarmacologia ; aspectos do modelo da assistência psiquiátrica.



Específica  para  o  cargo  de  Administrador  de  empresas:  as  funções  do  administrador,  os  níveis  em  que  o
Administrador atua e as habilidades mais exigidas em cada nível; Análise do ambiente das organizações; as decisões
administrativas:  características,  estágios  e  barreiras;  ética  e  responsabilidade  social;  cultura  organizacional;  clima
organizacional;  motivação  humana e  desempenho;  segmentação  de  mercados;  programas  de  preços;  formulação  da
estratégia empresarial; diagnostico econômico e financeiro (análise da estrutura do capital, liquidez e rentabilidade).
Específica para o cargo de Analista de sistemas: Sistemas Operacionais: Conceitos básicos de operação e configuração
do  MS  Windows  XP  Pro,  Windows  Server  e  Linux;  Aplicativos:  Office  (Word,  Excell,  Power  Point  e  Access),
Photoshop e Corel Draw; Modelagem de dados: Conceitos UML de modelagem de dados para desenvolvimento de
sistemas; Banco de dados: Projeto de modelagem de dados, criação de banco de dados, tabelas, índices, chaves primárias,
relacionamentos e implantação. Comandos de pesquisa, inclusão, exclusão e alteração de registros de um banco de dados;
Engenharia  reversa  para  importação  de  bases  de  dados;  Definição  e  criação  de  triggers  e  stored  procedures
(procedimentos armazenados); Criação de índices para acelerar as pesquisas e torná-las mais precisas; Comandos para
criar regras de validação; Execução, confirmação, gerenciamento e cancelamento de transações; Funções; Linguagem de
programação; Lógica de programação; Conceitos sobre linguagem de programação orientada a objeto; Ferramentas de
desenvolvimento: Delphi, Visual Basic, Visual Studio .NET, ASP, Javascript, componentes Activex e UML.
Específica para o cargo de Assistente social:  Serviço Social e interdisciplinaridade; Reforma Psiquiátrica no Brasil
Recente;  Serviço  Social  e  intervenção  na  família;  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (ECA);  Lei  orgânica  da
Assistência  Social;  Ética  Profissional;  Estatuto  do  Idoso;  Política  de  seguridade  e  Previdência  social;  Atuação  em
Programa de Prevenção e Tratamento, no uso de álcool, tabaco e outras drogas; Serviço Social e saúde nas famílias de
baixa renda;
Específica para o cargo de Auditor fiscal:  Código Tributário Municipal de Rolim de Moura e alterações, Código de
Posturas e Código Sanitário do Município de Rolim de Moura.
Específica  para  o  cargo  de  Enfermeiro: Fundamentos  de  Enfermagem;  Ética  Profissional;  Enfermagem Médica-
Cirúrgica; Enfermagem Materno-Infantil; Enfermagem no Programa de Assistência ao Adulto; Enfermagem de Saúde
Pública; Aspectos do trabalho de enfermagem na saúde coletiva; Assistência de Enfermagem ao Paciente Psiquiátrico
Ambulatorial; Administração Aplicada à Enfermagem; Epidemiologia; Saneamento Básico;
Específica para o cargo de 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.  Obras  de  referência  –  manuais  e  eletrônicas.  Serviços  de  referência  manuais  e
eletrônicos: busca bibliográfica; estudos de usuários; produtos e serviços de uma unidade de informação; referência
legislativa;  disseminação  seletiva  da  informação;  redes  de  intercâmbio;  comutação  bibliográfica;  marketing. 
Representação  e  tratamento  das  informações:  análise,  indexação,  recuperação/busca  da  informação;  linguagens
documentárias notacionais e verbais: bases teóricas e aplicações; catalogação; Código de Catalogação Anglo-americano
(AACR2); sistemas bibliográficos de classificação: Classificação Decimal Universal; Classificação Decimal de Dewey.
Tesauros.  Índices.  Normalização  da  documentação  no  Brasil.    Gestão  de  Unidades  de  Informação:  planejamento,
organização  e  administração  de  serviços  de  informação:  Acervos:  desenvolvimento  e  organização  de  coleções
(monografias, periódicos, patentes, relatórios e documentos especiais); políticas de informação; estudos bibliométricos;
avaliação de serviços e produtos; elaboração e desenvolvimento de projetos. Avaliação de serviços de informação.   
Informática documentária: bases de dados documentais; avaliação de software para sistemas de informações documentais;
novas tecnologias em serviços de informação; periódicos e documentos eletrônicos; metadados; redes de informação e
comunicação; bibliotecas eletrônicas (virtuais/digitais); hipermídia e hipertexto.
Específica para os cargos de Farmacêutico, Biomédico e Farmacêutico Bioquímico:  Esterilização e desinfecção.
Microbiologia. Parasitologia. Urinálise. Dosagens bioquímicas. Imunologia e Hematologia; Avaliação da função renal;
Avaliação  da  função  reprodutora  masculina  (dosagens  hormonais,  análise  básica  de  sêmen,  provas  funcionais  de
espermatozóides,  testes  para  separação  de  espermatozóides);  Avaliação  da  função  reprodutora  feminina  (dosagens
hormonais  e  parâmetros  de  análise  do  muco  cervical,  teste  de  interação  muco-sêmen);  Diagnóstico  laboratorial  da
uretrites e prostatites.
Específica para o cargo de Fisioterapeuta: Avaliação respiratória e tratamento; Fisioterapia para o paciente em quadro
agudo na unidade de terapia intensiva respiratória; Fisioterapia para a criança com disfunção respiratória; Fisioterapia no
pré  e  pós-operatório  de cirurgia  cardíaca  e  abdominal  alta;  Classificação  das  técnicas  de  tratamento  facilitadoras  e
inibidoras mais utilizadas; Estratégias para avaliação e planejamento do tratamento de problemas músculo-esqueléticos;
Treinamento da marcha com dispositivos auxiliares; Introdução ao exercício terapêutico; Princípios para o tratamento de
tecido mole, osso e problemas pós-cirúgicos; Fisioterapia nos problemas ortopédicos e traumatológicos; Princípios do
exercício  aeróbico;  Ficar  em pé  precocemente;  Vencendo a  limitação  dos  movimentos,  contraturas  e  deformidades;
Avaliação funcional fisioterapêutica. Problemas de ombro ligados à hemiplegia; Fisioterapia no paciente com doença
cardíaca e pulmonar; Fisioterapia no doente neurológico; Ética profissional.



Específica  para  o  cargo  de  Fonoaudiólogo: Linguagem Oral  e  Escrita;  Fluência;  Voz;  Sistema  Mio-Funcional,
Orofacial, Cervical e da deglutição; Audição;
Específica para o cargo de Odontólogo: Patologia e diagnóstico oral; Cirurgia Buco Maxilo Facial; Prótese Dentária;
Procedimentos Clínico – Integradas; Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia; Radiologia oral e Anestesia;
Odontologia  social  e  preventiva;  Odontologia  legal;  Odontopediatria  e  Ortodontia;  Materiais  Dentários;  Dentística
Operatória; 
Específica  para  o  cargo  de  Psicólogo:  Psicologia  do  desenvolvimento;  Teorias  da  Personalidade;  Psicopatologia;
Técnicas  Psicoterápicas;  Processos  Grupais;  Fatores  emocionais  nas  diferentes  doenças;  Psicodiagnóstico;  Ética
profissional.
Específica para os cargos de Pedagogo, pedagogo orientador, pedagogo séries iniciais e  pedagogo supervisor:
Sociedade,  Estado  e  Educação Escolar;  Plano de  aula-objetivo;  Lei  9.394 de  20/12/96 – LDB; Educação Especial;
Avaliação; ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); APM (Associação dos Pais e Mestres);
Específica para o cargo de Professor de Educação física: Jogos Olímpicos; Esportes coletivos; Esportes individuais;
Avaliação  de  Desempenho  de  Atletas;  Princípios  da  Ética;  Processo  de  Educação;  Saúde  Pública  e  Prevenção  de
Doenças; Atividades Físicas Escolares; Plano de Aula; Didática de Ensino; Lazer.
Específica para o cargo de Professor - Geografia: Geografia geral e do Brasil
Específica para o cargo de Professor - História: Pré história, História antiga, História medieval, História moderna,
História contemporânea e História do Brasil
Específica para o cargo de Professor – Inglês: Translation; Reading and comprehension; Articles; Verb tenses: simple
present, simple future, simple past, present perfect, past perfect; Nouns and adjectives; Pronouns; Adverbs; Prepositions;
Específica para o cargo de Professor – Letras: Conceitos básicos da ciência lingüística: o signo, o significado, o
significante; sincronia e diacronia; sintagma e paradigma; sistema, norma e uso; variação lingüística; modalidades falada
e escrita;  a noção de erro;  funções da linguagem; Compreensão e Interpretação dos diversos tipos de texto escrito;
domínio da modalidade escrita e da norma culta da Língua Portuguesa; coesão e coerência; Uso, descrição e análise de
estruturas da Língua Portuguesa: fonética e fonologia; morfossintaxe; semântica; léxico; ortografia; pontuação; Noções de
história da Língua Portuguesa; Noções de estilística; Teoria literária: conceito de literatura; teoria dos gêneros literários;
estilos de época; Movimentos literários; Literatura Brasileira: a literatura colonial e o Barroco; Arcadismo, Romantismo,
Realismo; Naturalismo; e Parnasianismo; Simbolismo e Pré-Modernismo; Modernismo e tendências contemporâneas;
Questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. 
Específica para o cargo de Professor – Matemática: Conjuntos; Números Naturais e inteiros; MDC e MMC; Números
Racionais;  Números  Reais:  representações  na  reta  numérica,  representação  decimal,  potenciação  e  radiciação,
percentagens, regras de três simples e composta; Números complexos; Álgebra, Equações Algébricas, matrizes, Sistemas
de  Equações  Lineares,  Polinômios;  Combinatória  e  Probabilidades;  Geometria  Plana;  Funções.  Limites;  Derivadas;
Questões relacionadas no processo de ensino – aprendizagem de Matemática.
Específica  para  o  cargo  de  Psico-pedagogo  clínico:  História  da  Psicopedagogia,  tendências  teóricas,  filosóficas,
psicológicas e pedagógicas. Fundamentos da Psicanálise e cognição. Autoria do pensamento, pensamento e linguagem.
Fundamentos da Epistemologia. Genética e seus estágios de desenvolvimento. Método clínico de Piaget. Psicogênese da
língua  escrita  e  suas  hipóteses.  Intervenção  psicopedagógica  frente  os  distúrbios  de  aprendizagem.  Diagnstico
Psicopedagógico.  Métodos  e  técnicas  de  pesquisa  aplicada  a  Psicopedagogia.  Psicologia  do  desenvolvimento.
Dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita. Aspectos neurológicos dos problemas de aprendizagem. Práticas de
atendimento psicopedagógico.
Específica para o cargo de Terapeuta Ocupacional: Desenvolvimento infantil: desenvolvimento normal e patológico,
Reflexos, reações associadas, teorias de desenvolvimento (Piaget, Wallon e Vigotsk); Neurologia: AVC, TCE, PC, Lesão
medular  congênita  e  traumática,  Doença  de  Alzheimer  e  Parkinson;  Psiquiatria:  Deficiência  mental,  transtornos
bipolares,  esquizofrenia,  alcoolismo  e  drogaditos;  Distúrbios  internos  e  cardíacos:  queimados,  oncologia,  diabete,
cardiopatas,  hanseníase;  Fundamentos de TO: técnicas de avaliação,  AVD, história da TO e sua finalidade,  equipe
multidisciplinar e interdisciplinar, atividade (o que é a atividade); Saúde do trabalhador: atuação do TO em centros de
referência  do  trabalhador;  Ortopedia:  fraturas,  luxações,  lesões  tendinosas,  lesão  de  nervos,  órteses,  adaptações,
reabilitação  de  mão;  Ética  profissional;  ART  (Atividades  e  Recursos  Terapêuticos):  atividade  humana  X  recurso
terapêutico, modelos de atividades, análise de atividades;
Específica para o cargo de Auxiliar de Enfermagem: Fundamentos de enfermagem; Procedimentos para o cuidado de
enfermagem. fundamentação científica dos cuidados de enfermagem. Noções gerais de anatomia e fisiologia humanas;
Enfermagem em Saúde Pública: Assistência de enfermagem para a prevenção, o controle e a recuperação da saúde nas
doenças  infectocontagiosas e  crônico-degenerativas.  Programa de imunização.  Cadeia  de frio.  Enfermagem Médico-
Cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes portadores de afecção digestiva, cardiovascular, respiratória,  renal,
endócrina, hematológica, dermatológica, ortopédica, neurológica e psiquiátrica. Assistência de enfermagem a pacientes
no pré, trans e pós-operatório. Atuação do auxiliar de enfermagem no centro cirúrgico. Medidas de prevenção e controle
de infecção hospitalar.  Assistência de enfermagem a pacientes em situações de urgência e emergência.  Enfermagem



Materno-Infantil: Assistência de enfermagem à mulher, à gestante, à puérpera e ao recém-nascido normal e de alto risco.
Assistência de enfermagem à criança e ao adolescente. Aspectos Éticos e Legais da Prática Profissional de Enfermagem.
Políticas de Saúde: Legislação do Sistema Único de Saúde.
Específica para o cargo de Fiscal de obras e posturas: Código de posturas do município de Rolim de Moura.
Específica para o cargo de Fiscal de vigilância sanitária: Código sanitário do município de Rolim de Moura.
Específica para o cargo de Fiscal tributário: Código Tributário do município de Rolim de Moura e alterações.
Específica para o cargo de Técnico em Enfermagem: Ética profissional; Higiene e Profilaxia; Segurança no Trabalho;
Relações humanas no trabalho;  Farmacologia;  Epidemiologia e estatística  aplicada à saúde do trabalhador;  Doenças
ocupacionais;  Enfermagem  no  trabalho;  Atendimento  de  emergência  e  primeiros  socorros;  Psicologia  aplicada;
Enfermagem neuropsiquiátrica; Enfermagem em Saúde pública; Enfermagem cirúrgica; Enfermagem médica; Nutrição e
dietética; Microbiologia e parasitologia; Anatomia e fisiologia humanas.
Específica para o cargo de Técnico em Laboratório:  Noções básicas de segurança no laboratório: Estocagem de
reagentes  químicos;  Riscos  de  incêndios  em solventes  inflamáveis;  Misturas  explosivas;  Reagentes  perigosos  pela
toxidade e/ou reatividade. Técnicas básicas de laboratório: lavagem e esterilização de vidraria e de outros materiais;
preparação de amostras e de materiais; preparo de soluções; análises potenciométricas e espectofotométricas; Filtração.
Sistemas de aquecimento e refrigeração: Secagem de substâncias. Uso e conservação de aparelhagem comum de um
laboratório.  Medidas de peso e de volume. Montagens típicas de aparelhos para destilação.  Eliminação de resíduos
químicos.
Específica  para o cargo de Técnico em Radiologia: Radioproteção:  Princípios  básicos  e  monitorização pessoal  e
ambiental.  Conhecimentos  técnicos  sobre  operacionalidade  de  equipamentos  em  radiologia.  Câmara  escura  –
manipulação  de filmes,  chassis,  ecrans  reveladores  e  fixadores,  processadora  de filmes.  Câmara  clara  – seleção  de
exames, identificação; exames gerais e especializados em radiologia. Fluxograma técnico – administrativo – registro do
paciente, identificação, encaminhamento de laudos, arquivamento. Conduta ética dos profissionais da área de saúde.
Específica para o cargo de Técnico em Higiene Dental: Manipulação e preparo de materiais odontológicos. Anatomia
bucal - estruturas e função. Cárie dental - conceito, etiologia, controle. Doença periodontal - conceito, etiologia, controle.
Placa bacteriana - identificação, fisiologia, relação com dieta, saliva e flúor. Biossegurança - ergonomia (ambiente de
trabalho,  posições  de  trabalho)  e  controle  de  infecção  cruzada  (paramentação/proteção  individual).  Métodos  de
esterilização  e  desinfecção  -  normas  e  rotina,  expurgo e  preparo  de  material  e  desinfecção  do  meio  e  assepsia  do
equipamento e superfícies, etc. Medidas de prevenção - terapia com flúor, selantes, raspagem, e polimento coroário,
instrução de higiene oral educação para saúde. Organização da clínica odontológica e trabalho em equipe. Epidemiologia
- índices epidemiológicos em saúde bucal. Proteção pulpar e materiais restauradores - utilização, preparação, técnicas de
inserção, condensação e polimento. Instrumental e equipamento - utilização e emprego. Passos e instrumentos utilizados
na clínica odontológica. Técnica de incidência radiográfica e revelação.


