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Anexo IV - Conteúdos Programáticos 

 
Língua Portuguesa (Comum aos cargos de Assistente Administrativo, Agente de Fiscalização, Agente de 
Tributos, Agente de Vigilância à Saúde, Auxiliar de Disciplina Escolar, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de 
Enfermagem (zona rural, Igarapé do Lago), Auxiliar de Enfermagem (zona rural, Anauerapucu), Auxiliar de 
Enfermagem (zona rural, Piaçacá), Auxiliar de Enfermagem (zona rural, Cafezal), Auxiliar de Enfermagem 
(zona rural, Ilha de Santana), Auxiliar de Enfermagem (zona rural, Pirativa) Auxiliar de Enfermagem (zona 
rural, Tapereu), Auxiliar de Enfermagem (zona rural, Cachoeirinha), Auxiliar de Enfermagem (zona rural, 
Três Irmãos), Operador de Computador, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem (zona rural 
Igarapé do Lago), Técnico em Enfermagem (zona rural Anauerapucu), Técnico em Enfermagem (zona rural, 
Piaçacá), Técnico em Enfermagem (zona rural, Cafezal), Técnico em Enfermagem (zona rural, Ilha de 
Santana), Técnico em Enfermagem (zona rural, Pirativa), Técnico em Enfermagem (zona rural, Tapereu), 
Técnico em Enfermagem (zona rural, Cachoeirinha), Técnico em Enfermagem (zona rural, Três Irmãos), 
Técnico em Enfermagem (zona rural, Foz do Vila Nova), Desenhista, Topógrafo, Técnico em Contabilidade, 
Técnico em Laboratórios, Técnico em Radiologia Médica, Técnico em Informática, Técnico em Edificações, 
Técnico em Nutrição, Técnico em Eletricidade, Arquivista, Técnico em Agropecuária, Técnico em 
Encanação, Técnico em Informática Educativa, Técnico em Manutenção de Computador e Técnico em 
Controle Interno) 
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 Assistente Administrativo, Agente de Fiscalização, Agente de Tributos, 
Agente de Vigilância à Saúde, Auxiliar de Disciplina Escolar, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de 
Enfermagem (zona rural, Igarapé do Lago), Auxiliar de Enfermagem (zona rural, Anauerapucu), Auxiliar de 
Enfermagem (zona rural, Piaçacá), Auxiliar de Enfermagem (zona rural, Cafezal), Auxiliar de Enfermagem 
(zona rural, Ilha de Santana), Auxiliar de Enfermagem (zona rural, Pirativa) Auxiliar de Enfermagem (zona 
rural, Tapereu), Auxiliar de Enfermagem (zona rural, Cachoeirinha), Auxiliar de Enfermagem (zona rural, 
Três Irmãos), Operador de Computador, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem (zona rural 
Igarapé do Lago), Técnico em Enfermagem (zona rural Anauerapucu), Técnico em Enfermagem (zona rural, 
Piaçacá), Técnico em Enfermagem (zona rural, Cafezal), Técnico em Enfermagem (zona rural, Ilha de 
Santana), Técnico em Enfermagem (zona rural, Pirativa), Técnico em Enfermagem (zona rural, Tapereu), 
Técnico em Enfermagem (zona rural, Cachoeirinha), Técnico em Enfermagem (zona rural, Três Irmãos), 
Técnico em Enfermagem (zona rural, Foz do Vila Nova), Desenhista, Topógrafo, Técnico em Contabilidade, 
Técnico em Laboratórios, Técnico em Radiologia Médica, Técnico em Informática, Técnico em Edificações, 
Técnico em Nutrição, Técnico em Eletricidade, Arquivista, Técnico em Agropecuária, Técnico em 
Encanação, Técnico em Informática Educativa, Técnico em Manutenção de Computador e Técnico em 
Controle Interno) 
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 Assistente 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 - Noções de 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; Intranet. III - Legislação: 
Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Santana-Estado do Amapá; Licitação: Lei no 8.666/93: 
Capítulos I e II e alterações posteriores; O Pregão.   
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Agente de Fiscalização) 
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 
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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: Lei n. 
10.257, de 10/07/2001 – Estatuto da Cidade, Lei no. 266/95- PMS- Dispõe sobre o código de Postura do Município, 
Lei no. 264/95-PMS- Dispõe sobre Edificações no Município de Santana.  
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Agente de Tributos) 
I - Noções de Direito Tributário: 1.1. Tributo-definição, natureza jurídica e espécies de tributos. 1.2. Princípios 
Constitucionais Tributários: princípio da legalidade, princípio da igualdade, princípio da anterioridade, princípio da 
irretroatividade, princípio da não utilização de tributo com efeito de confisco, princípio da uniformidade geográfica, 
princípio da capacidade tributária, princípio da imunidade recíproca. 1.3. Competência Tributária: atribuições de 
competência e limitação da competência tributária. 1.4. Competência Tributária: atribuições de competência e 
limitação da competência tributária. 1.5. Legislação Tributária: alcance da expressão, vigência, aplicação, 
interpretação e integração da legislação tributária. 1.6. Obrigação Tributária: principal e acessória, fato gerador, 
sujeito ativo, sujeito passivo, solidariedade, capacidade tributária, domicílio tributário e responsabilidade tributária. 
1.7. Crédito Tributário: lançamento, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. 1.8. Administração 
Tributária: fiscalização, dívida ativa e certidões negativas. II - Noções de Legislação Tributária: Impostos de 
competência dos Municípios: ISS, IPTU e ITIV. Fato gerador e incidência. Isenções. Contribuintes e responsáveis. 
Alíquota e base de cálculo. Lançamento. Regime de pagamento. III - Código Tributário do Município de Santana. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Agente de Vigilância à Saúde) 
1. Noções básicas sobre saneamento: abastecimento de água, sistemas de esgoto, resíduos sólidos. 2. Noções 
básicas sobre saúde pública: higiene, conservação e acondicionamento de gêneros alimentícios perecíveis. 3. 
Normas gerais de fiscalização dos serviços públicos de saneamento e saúde. 4. Noções básicas sobre saúde 
coletiva e preservação do meio ambiente. 5. Noções básicas sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis. 
6. Noções básicas sobre medidas de prevenção para controle de doenças transmissíveis. 7. Noções básicas 
sobre doenças de transmissão por vetores. 8. Noções básicas sobre medidas de prevenção para controle de 
doenças transmitidas por vetores. 9. Conhecer nominalmente doenças de notificação obrigatória. 10. Conhecer 
esquema básico de vacinação obrigatório no primeiro ano de vida. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Auxiliar de Disciplina Escolar) 
A Lei nº. 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Arts. 01 a 34); Lei nº. 8069/90 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA  (Arts 7 ao 24; Arts 53 ao 80;  Arts 129 a 144) 
 
Conhecimentos Específicos (Comum aos cargos de Auxiliar de Enfermagem (zona rural, Igarapé do Lago), 
Auxiliar de Enfermagem (zona rural, Anauerapucu), Auxiliar de Enfermagem (zona rural, Piaçacá), Auxiliar 
de Enfermagem (zona rural, Cafezal), Auxiliar de Enfermagem (zona rural, Ilha de Santana), Auxiliar de 
Enfermagem (zona rural, Pirativa), Auxiliar de Enfermagem (zona rural, Tapereu), Auxiliar de Enfermagem 
(zona rural, Cachoeirinha) e Auxiliar de Enfermagem (zona rural, Três Irmãos)) 
Noções de primeiros socorros. Vacinas (validade, via de administração, dose, esquema do Ministério de Saúde, 
doenças preveníveis por imunização). Administração de medicamentos: via oral, parental e outras vias. Curativos: 
material utilizado, tipos de ferimentos, procedimentos. Limpeza, assepsia, antissepsia, desinfecção e esterilização: 
conceitos, importância, produtos utilizados, procedimentos. Assistência à criança: desidratação, desnutrição, 
verminoses, doenças transmissíveis. Assistência à mulher: gravidez, parto, pós-parto, amamentação, 
planejamento familiar. Doenças sexualmente transmissíveis, principais doenças profissionais. Instruções e 
cuidados para coleta de sangue, fezes e urina. Código de ética profissional, lei do exercício profissional. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Auxiliar de Laboratório) 
1. Manuseio da Vidraria Básica de Laboratório, Tais Como: Tubo de Ensaio, Becker, Provetas, Buretas, etc. 2. 
Assepsia e Limpeza de Material de Laboratório. 3. Instrumentos e Aparelhos de Laboratórios e sua conservação 
(microscópio, estufa, balança de precisão e destiladores). 4. Técnicas de Pesagens, Filtração e Decantação. 5. 
Conservação de Material Biológico. 6. Técnicas de Colheitas de Material Biológico. 7. Conservação e Manuseio de 
Drogas e Produtos Comumente, Usados em Laboratório. 8. Controle de Estoque de Material Utilizado em 
Laboratório. 9. Material Cirúrgico Comumente Usado em Laboratório. 10. Cuidados para evitar acidentes com 
material químico e biológico. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Arquivista) 
1. Conceitos fundamentais de arquivologia: teorias e princípios 2. O gerenciamento da informação e a gestão de 
documentos aplicada aos arquivos: diagnóstico; arquivos correntes e intermediários; protocolos; avaliação de 
documentos. 3. Tipologias documentais e suportes físicos: teoria e prática. 4. Arquivos permanentes. 5. Métodos 
de arquivamento. 6. A microfilmagem aplicada aos arquivos. 7. A automação aplicada aos arquivos. 8. A 
preservação, a conservação e a restauração de documentos arquivisticos. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Desenhista) 
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1. Normas técnicas para elaboração de plantas topográficas, cartográficas e outras plantas similares. 2. Normas 
técnicas para elaboração de projetos de estradas. 3. Normas técnicas para elaboração de desenhos dos projetos; 
redução de plantas e projetos. 4. Normas técnicas para elaboração de memoriais descritivos de plantas e mapas. 
5. Normas de proteção e segurança do trabalho. 6. Conhecimentos básicos de Autocad.  
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Operador de Computador) 
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, EXCEL 2003 E POWER POINT 2003. Segurança: Ligar e desligar; ambiente; disquetes; 
cópia de segurança; vírus e antivírus. Internet: Conceitos básicos; Correio eletrônico, WWW; Ferramentas de 
navegação.  
  
Conhecimentos Específicos (Comum aos cargos de Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem 
(zona rural, Igarapé do Lago), Técnico em Enfermagem (zona rural, Anauerapucu), Técnico em 
Enfermagem (zona rural, Piaçacá), Técnico em Enfermagem (zona rural, Cafezal), Técnico em Enfermagem 
(zona rural, Ilha de Santana), Técnico em Enfermagem (zona rural, Pirativa), Técnico em Enfermagem (zona 
rural, Tapereu), Técnico em Enfermagem (zona rural, Cachoeirinha), Técnico em Enfermagem (zona rural, 
Três Irmãos) e Técnico em Enfermagem (zona rural, Foz do Vila Nova)) 
Fundamentos de Enfermagem: técnicas e ações básicas na assistência de enfermagem. Noções básicas de 
saúde e doença. Legislação e Ética de enfermagem. Administrações de medicações. Enfermagem médico-
cirúrgica: cuidados de enfermagem nos problemas que afetam os sistemas respiratórios, cardiovascular, 
hematológico, digestivo, endócrino, neurológico e geniturinário; O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós-
operatórios. Cuidados de enfermagem em situações de emergência. Noções de prevenção e controle de infecção 
hospitalar.  Enfermagem em Saúde Pública: atenção primária em saúde. Imunizações. Aleitamento materno. 
Participação na prevenção e controle de doenças crônico-degenerativas, infecto-parasitárias e sexualmente 
transmissíveis. Enfermagem materno-infantil: participação na assistência durante o ciclo vital da mulher. Cuidados 
com o recém-nascido normal e de risco. Cuidados de enfermagem à criança hospitalizada.  
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Técnico em 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 em Laboratórios) 
1. Obtenção e conservação de amostras biológicas destinadas à análise: técnicas, anticoagulantes usados, 
fatores de interferência na qualidade das análises. 2. Equipamentos de uso em laboratório, pesagens, volumétrica, 
microscopia (fotometria-leis de absorção da luz). 3. Princípios bioquímicos implicados nas principais dosagens 
sangüíneas: glicídios, lipídios, protídeos, componentes inorgânicos, uréia, creatinina, bilirrubinas e enzimas 
hepáticas. 4. Urina: análise qualitativa, quantitativa e sedimento. 5. Parasitologia Humana: principais métodos para 
pesquisa de parasitas intestinais; Hematozoários: características morfológicas e ciclo evolutivo. 6. Bacteriologia 
Humana: métodos bacteriológicos de  identificação dos principais agentes etiológicos das infecções genitais, 
urinárias, respiratórias e das meninges; principais meios de cultura, técnicas de coloração, coprocultura, teste de 
sensibilidade a antibióticos; hemocultura. 7. Imunologia Clínica: reação de precipitação; fixação de complemento; 
aglutinação. 8. Técnicas Hematológicas: câmara de contagem; identificação e contagem das células sangüíneas: 
glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e principais células do sangue periférico; contagem de plaquetas e 
reticulóides; principais colorações; métodos de dosagem da hemoglobina; hematócrito; índices hematimétricos; 
prova de falcização; curva de resistência globular osmótica; célula L.E. 9. Coagulação: tempo de sangramento e 
de coagulação; prova do laço; retração do coágulo; tempo de protombina; tempo de tromboplastina parcial 
ativada; tempo de trombina; fibrinogênio. 10. Tipagem Sangüínea: sistema ABO; fator Rh. 11. Noções de higiene e 
assepsia. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Técnico em Radiologia Médica) 
Anatomia Geral; princípios de formação de imagem; componentes da câmara escura, colgaduras, chassis; 
revelação e fixação, lavagem e secagem de filmes radiográficos; proteção radiológica e princípios do 
posicionamento.Anatomia Geral e Noções Básicas radiológicas: do tórax, do abdome, do membro superior, do 
membro inferior, do cóccix, sacro e coluna lombar, da coluna torácica e cervical, do crânio, da face e seios 
paranasais, mastóides e ossos temporal. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Técnico em Informática) 
1. 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 
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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. 6. Linguagens de programação: Aspectos gerais das linguagens ASP, PHP, Delphi, Java. 
Ferramentas de desenvolvimento orientadas a objeto. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Técnico em 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). Lei no. 264/95-PMS- Dispõe sobre Edificações no Município de 
Santana. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Técnico em Nutrição) 
I - Técnica dietética: exigências nutricionais; condições sanitárias, higiênicas e conservação dos alimentos; 
conceituação, composição química, estrutura, valor nutritivo, características, propriedades, sabor, consistência, 
preparação e cocção das frutas, do leite, do ovo, das carnes, das leguminosas, das hortaliças, dos cereais, das 
gorduras e do açúcar e açucarados; infusos e bebidas. II - Alimentos: grupos de alimentos básicos, protetores, 
infantis, integrais e dietoterápicos. III - Papel dos alimentos na alimentação e nutrição. IV - Características 
fundamentais dos alimentos. V - Principais doenças transmitidas pelos alimentos. VI - Nutrição materno-infantil. VII 
- Educação nutricional. VIII - Controle sanitário dos alimentos. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Técnico em Eletricidade) 
1. Noções de Eletricidade: constituição da matéria; condutores; isolantes; carga elétrica; campos de força elétrica; 
trabalho; potencial elétrico; diferença de potencial; corrente elétrica; resistores; resistência elétrica em 
resistividade; condutância; condutividade; energia elétrica em resistores; potência elétrica em resistores; 
associação de resistores. 2. Noções de Magnetismo: indução; força magnética; campo magnético; solenóide e 
eletroímãs; ímãs permanentes; materiais magnéticos e não-magnéticos. 3. Noções de Eletromagnetismo: força 
eletromotriz induzida; princípio de funcionamento de um gerador de corrente contínua. 4. Noções de Circuito de 
C.A. Monofásico e Trifásico: impedância, corrente, tensão; freqüência, potência; energia; fator de potência; 
conexão estrela; triângulo. 5. Noções de instrumentos elétricos de medidas: Amperímetro; Voltímetro; Wattímetro; 
Varímetro; Cosfímetro e Frequencímetro.  
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Técnico em Agropecuária) 
Orientação e controle dos trabalhos agropecuários 
Preparo do solo, plantio, colheita, beneficiamento de espécies vegetais, criação e reprodução animal 
Estudo dos parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção agrícola 
Colheita de material para a realização de testes e análises de laboratório 
Qualidade e quantidade de alimentos dos animais 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Técnico em Encanação) 
 1. Noções sobre cálculo de áreas, volumes, escala, pressão, perda de carga e golpe de aríete. 2. 
Dimensionamento de reservatórios; 2.1 Sistemas de abastecimento; 2.2 Consumo Predial; 3. Instalações Prediais 
de Água Fria ; 3.1 Terminologia; 3.2 Diâmetro de sub-ramais; 3.3 Instalações mínimas; 4.Instalações Prediais de 
Esgoto; 4.1 Terminologia; 4.2 Diâmetro dos ramais de descarga e ramal de esgoto; 4.3 Ramal de ventilação; 4.4 
Fossa Séptica; 5. Classificação dos tubos de PVC; 6. Normas da ABNT para instalações de água fria e esgoto; 6. 
Peças e conexões de água fria e esgoto; 7. Execução de juntas; 8. Orçamento de instalações . 9. Questões que 
simulem as atividades de rotina diária do trabalho.   
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Técnico em Manutenção de Computador) 
Hardware: computadores do tipo IBM-PC; componentes (identificação, instalação, identificação e correção de 
falhas).; tecnologias atuais; manutenção preventiva e corretiva em impressoras laser, jato de tinta e de impacto; 
instalação de periféricos diversos. Software: instalação e configuração; conceitos básicos de sistemas 
operacionais Windows XP e Linux; instalação de aplicativos e dispositivos. Ferramentas de segurança (antivírus, 
antispyware, antispam, firewall, etc). Redes de computadores: tipos de redes; componentes de uma rede de 
computadores (Switch, roteador, etc..); configuração de interfaces; conhecimento básico sobre serviços; 
fundamentos de redes locais; conceitos de protocolo (TCP/IP); estruturação física e cabeamento; meios físicos de 
transmissão de dados. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Técnico de Controle Interno) 
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Controle Interno: finalidades, atividades e competências. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária; o 
controle externo e o controle interno. Sistema de Controle Interno; Legislação: Lei Complementar Federal Nº 
101/2000- LRF. Emendas Constitucionais N° 25/2000, 29/2000 (Dos Limites Constitucionais para gastos com 
Saúde e Educação e Dos Limites Constitucionais para Repasses ao Poder Legislativo Municipal. Licitação: 
legislação; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação de licitação; procedimentos, anulação e 
revogação; modalidades de licitação; pregão. Controle da Administração Pública: espécie de controle e suas 
características; seus efeitos na prestação dos serviços públicos. Contabilidade Pública: conceito, objetivo e 
regime. Campo de aplicação. Legislação básica (lei N° 4.320/64, Decreto 93.872/86,Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LC-101/00). Receita e despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios. Receitas e 
Despesas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias: interferências passivas mutações ativas. Plano de Contas: 
conceito, estruturas e contas do ativo, despesa, receita, resultado e compensação. Balanço financeiro, patrimonial, 
orçamental e demonstrativo das variações de acordo com a Lei nº 4.320/64. Relatório resumido da Execução 
Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. de acordo com a lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Técnico em Informática Educativa) 
I. Noções de Microinformática: Hardware e Software. Componentes do microcomputador e seu funcionamento. 
Sistema operacional Windows XP e Linux. Noções de rede de computadores. 2. Uso de Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) numa perspectiva de inclusão social e digital, buscando integrar conteúdos 
(inter/mult/trans) disciplinares. Utilização de softwares educacionais; conceitos básicos em editoração eletrônica, 
sistemas operacionais proprietários e de código-fonte aberto; conceitos em navegação na internet, editoração 
eletrônica e ambientes gráficos. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Topógrafo) 
Conceitos fundamentais; Erros de medidas; Planos de projeção; Escalas; Convenções Topográficas; Planimetria; 
Altimetria; Topologia; Taqueometria; GPS. 
 
Língua Portuguesa (Comum aos cargos de Prof. Educação Básica I, Prof. Educação Básica I (zona rural - 
Igarapé do Lago), Prof. Educação Básica I (zona rural - Pirativa), Prof. Educação Básica I (zona rural - 
Anauerapucu), Prof. Educação Básica I (zona rural - Piaçacá) e Prof. Educação Básica I (zona rural - Ilha de 
Santana)) 
1. Compreensão e Interpretação de textos; 2. Morfologia: classes de palavras variáveis  e invariáveis : conceito, 
classificação e emprego; 3. Sintaxe: frase, oração, período simples e composto; termos da oração ; concordância 
nominal e verbal; regência nominal e verbal; colocação dos pronomes átonos. 4. Semântica: sinonímia, antonímia, 
homonímia, paronímia; conotação e denotação; figuras de sintaxe, de pensamento e de linguagem.   
 
Matemática (Comum aos cargos de Prof. Educação Básica I, Prof. Educação Básica I (zona rural - Igarapé 
do Lago), Prof. Educação Básica I (zona rural - Pirativa), Prof. Educação Básica I (zona rural - 
Anauerapucu), Prof. Educação Básica I (zona rural - Piaçacá) e Prof. Educação Básica I (zona rural - Ilha de 
Santana)) 
Conjunto: conceito e representação, relação de pertinência, relação de inclusão, igualdade de conjuntos; 
operações com conjuntos. Sistemas de Numeração: base de um sistema de numeração, sistema decimal, leitura, 
escrita, valor absoluto e valor relativo, o sistema romano de numeração. Números Naturais: reta numerada, 
operações com os números naturais, expressões aritméticas. Resolução de problemas Divisibilidade: múltiplos e 
divisores, divisores de um número, critérios de divisibilidade, decomposição em fatores primos, m.d.c. e m.m.c. 
Números Racionais: Forma fracionária: representação, classificação, equivalência e simplificação; operações 
fundamentais; resolução de problemas. Números Racionais - Forma decimal: representação, leitura e 
compreensão; operações fundamentais. Introdução à Geometria: ponto, reta, plano; área e perímetro das figuras 
planas. Unidades de Medidas: comprimento, superfície, capacidade, tempo, volume e massa. Razões e 
proporções, divisão proporcional, regra de três simples e composta, porcentagem. 
 
Didática e Legislação (Comum aos cargos de Prof. Educação Básica I, Prof. Educação Básica I (zona rural - 
Igarapé do Lago), Prof. Educação Básica I (zona rural - Pirativa), Prof. Educação Básica I (zona rural - 
Anauerapucu), Prof. Educação Básica I (zona rural - Piaçacá) e Prof. Educação Básica I (zona rural - Ilha de 
Santana)) 
1- As tendências pedagógicas na educação. 2- Planejamento de ensino e projeto pedagógico da escola. 3- O 
processo de ensino e seus componentes: objetivos, conteúdos, métodos. 4- Avaliação do ensino/aprendizagem. 5- 
Educação inclusiva e fracasso escolar. 6- Parâmetros curriculares nacionais de 1ª a 4ª séries-Temas 
Transversais. 7- Estatuto da Criança e do Adolescente (Art. 53 a 73 e 129 a 144); Artigos 205 a 214 da 
Constituição Federal; A Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Arts. 01 a 34, 37 a 38, 58 a 
67.  
 
Conhecimentos Específicos (Comum aos cargos de Prof. Educação Básica I, Prof. Educação Básica I (zona rural - 
Igarapé do Lago), Prof. Educação Básica I (zona rural - Pirativa), Prof. Educação Básica I (zona rural - 
Anauerapucu), Prof. Educação Básica I (zona rural - Piaçacá) e Prof. Educação Básica I (zona rural - Ilha de 
Santana)) 
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Estudos Sociais: I - As Regiões Brasileiras - Aspectos físico, econômico e humano: Região Norte; Região 
Nordeste; Região Sudeste; Região Sul; Região Centro-Oeste. II - História do Brasil. O descobrimento do Brasil: os 
primeiros habitantes. Brasil Colônia: as primeiras expedições; as capitanias hereditárias; os governos gerais; as 
entradas e bandeiras; a Inconfidência Mineira. Brasil Império: proclamação da Independência; primeiro reinado; 
período regencial; segundo reinado; abolição da escravatura. Brasil República. Os Governos Militares. A Nova 
República. Ciências: I - O Ar Atmosférico: composição; camadas da atmosfera; pressão atmosférica; direção e 
velocidade dos ventos ; importância do ar e dos ventos . II - Água: composição; ciclo da água; estados físicos e 
mudanças de estado; qualidade da água III - O Solo: as camadas da terra; o solo e o subsolo; o solo e o plantio; 
irrigação e drenagem; composição das rochas. IV - Os Animais: classificação; principais características e 
exemplos dos grandes grupos de invertebrados; principais características e exemplos dos grandes grupos de 
vertebrado.  V - Os Vegetais: classificação; principais características e exemplos dos grandes grupos de vegetais. 
VI - O Corpo Humano: a) células: estruturas e funções; b) tecidos: classificação e principais características; c) 
órgãos e sistemas: locomoção, digestão, respiração, circulação, excreção, reprodução, coordenação nervosa, 
órgãos dos sentidos. VII - Meio Ambiente: cadeia alimentar, desequilíbrio ecológico. Educação Infantil: 1. Objetivos 
gerais da educação infantil; 2. O atendimento em creches e pré-escolas: características gerais; 3. A concepção de 
criança enquanto sujeito social e histórico; 4. Brincar- o significado da brincadeira  na formação da criança; 5. 
Interação social- diversidade e individualidade; 6. A aprendizagem significativa e os conhecimentos prévios – a 
resolução de problemas; 7. O profissional da Educação Infantil- características fundamentais; 8. A organização do 
currículo – orientações didáticas, objetivos e conteúdos.; 9. A formação pessoal e social – concepção e 
aprendizagem; 10. A criança de 04 a 06 anos – orientações didáticas quanto aos conteúdos: nome, imagem, 
independência e autonomia, respeito à diversidade, identidade de gênero, interação, jogos e brincadeiras, 
cuidados especiais; 11. O erro construtivo; 12. Avaliação formativa: observação e registro. Obs.: Consultar o 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 
 
Língua Portuguesa (Comum aos cargos de Prof. Educação Básica  II - Língua Portuguesa, Prof. Educação 
Básica  II – Geografia, Prof. Educação Básica  II –Ciências, Prof. Educação Básica  II -Educação Física, 
Prof. Educação Básica  II - Ensino Religioso, Prof. Educação Básica  II –Artes, Prof. Educação Básica  II – 
Inglês, Prof. Educação Básica  II – História e Prof. Educação Básica  II - Matemática) 
1. Compreensão e Interpretação de textos; 2. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis: conceito, 
classificação e emprego; 3. Sintaxe: frase, oração, período simples e composto; termos da oração; concordância 
nominal e verbal; regência nominal e verbal; colocação dos pronomes átonos. 4. Semântica: sinonímia, antonímia, 
homonímia, paronímia; conotação e denotação; figuras de sintaxe, de pensamento e de linguagem. 5. Funções de 
linguagem.   
 
Didática e Legislação (Comum aos cargos de Prof. Educação Básica  II - Língua Portuguesa, Prof. 
Educação Básica  II – Geografia, Prof. Educação Básica  II –Ciências, Prof. Educação Básica  II -Educação 
Física, Prof. Educação Básica  II - Ensino Religioso, Prof. Educação Básica  II –Artes, Prof. Educação 
Básica  II – Inglês, Prof. Educação Básica  II – História e Prof. Educação Básica  II - Matemática) 
A Didática na formação do educador; interdisciplinaridade, planejamento de ensino; projeto pedagógico; avaliação 
no processo ensino x aprendizagem; conselho de classe; conselho escolar; fracasso escolar; educação inclusiva; 
a Lei 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (arts. 01 a 34, 58 a 67); Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA (arts. 53 a 73, 129 a 144); Parâmetros Curriculares Nacionais da disciplina; temas transversais. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Prof. Educação Básica  II - Matemática) 
1. Conjuntos: conceito e representação, relação de pertinência operações; conjuntos numéricos. 2. Divisibilidade: 
múltiplos e divisores; critérios de divisibilidade; teorema fundamental da aritmética; máximo divisor comum e 
mínimo múltiplo comum; números primos. 3. Potenciação e Radiciação: definições; relações entre as duas 
operações; radicais. 4. Razões e Proporções: razão, proporção, médias aritmética, geométrica e ponderada, 
porcentagem, regra de três simples e composta, juros simples e composto. 5. Álgebra: cálculo algébrico. 6. 
Funções: domínio e imagem; funções injetoras, sobrejetoras, bijetoras, pares e ímpares. 7. Funções polinomiais 
do 1º e 2º graus: equações e sistemas de 1º e 2º graus. 8. Funções transcendentes: exponencial, logarítmica e 
trigonométrica. 9. Geometria Plana: ângulos, triângulos e polígonos; circulo e circunferência; relações métricas no 
triângulo retângulo e no círculo; relações trigonométricas nos triângulos retângulo e qualquer; área e perímetro de 
figuras planas. 9. Análise Combinatória; Probabilidades; Matrizes e Determinantes; Sistemas lineares. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Prof. Educação Básica  II - Língua Portuguesa) 
I - Aspectos Gramaticais: Fonética: vogais e consoantes encontros vocálicos e consonantais, dígrafos e sílabas. 
Morfologia: Classe das palavras – substantivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e 
interjeição. Estrutura das palavras: radical, afixos e desinências; Sintaxe: análise sintática. Frase. Oração. Período 
simples e composto. Parágrafo. Noção de Coordenação e Subordinação. Termos essenciais da Oração: sujeito e 
predicado. Termos integrantes da Oração: objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, complemento nominal, 
complemento verbal. Termos acessórios da Oração: adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo. 
Sintaxe de Concordância: Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência: regência nominal e verbal. 
Sintaxe de Colocação: colocação dos termos da oração, colocação de pronomes; Ortografia; Acentuação; 
Emprego da crase; Pontuação; Semântica: significação das palavras, sinônimos, antônimos, homônimos, 
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parônimos, polissemia, denotação e conotação. Interpretação de textos; Linguagem figurada: classificação das 
figuras de estilo, de pensamento e de sintaxe no texto. II - Literatura Brasileira: Gêneros literários: características; 
Estilos de época- principais autores e obras dos séculos XIX e XX. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Prof. Educação Básica  II - Geografia) 
1. A evolução do Pensamento e suas repercussões no ensino de Geografia. 2. A Geografia como disciplina 
escolar: histórico, situação atual e perspectivas. 3. A Geografia da Natureza: Os condicionamentos físicos da vida: 
A litosfera, composição e dinâmica; A hidrosfera, a água e sua importância; A atmosfera e a dinâmica climática. 
Os seres vivos e o homem no âmbito da evolução geológica da terra. Os grandes domínios biogeográficos da 
terra. Os grandes domínios morfoclimáticos do território brasileiro e sua situação atual. Os inter-relacionamentos 
entre a dinâmica da natureza e a dinâmica das sociedades humanas. Os principais problemas ambientais da 
natureza. 4. A Geografia no Tempo: o alargamento das fronteiras de apropriação do planeta pelas sociedades 
humanas ao longo da história. 5. A formação Geográfica das Sociedades Contemporâneas: A formação dos 
estados nacionais modernos; O processo de desenvolvimento – subdesenvolvimento dos países e regiões no 
âmbito da evolução do capitalismo; As experiências do “socialismo real” e seus desdobramentos. 6. O novo mapa 
do mundo "a partir da Década de 80 do Século XX"; nacionalismo, grandes blocos econômicos (MERCOSUL, 
NAFTA, União Européia, etc...) e principais conflitos geopolíticos da atualidade. 7. Os espaços da Produção, da 
Circulação e do Consumo no Mundo e no Brasil: Características gerais das atividades primárias, secundárias e 
terciárias e suas expressões no espaço geográfico; A dimensão simbólica do espaço geográfico: cultura e 
representações espaciais;  A industrialização e seus impactos na organização do espaço contemporâneo; A 
modernização da agricultura e suas conseqüências; A urbanização e as transformações na relação cidade-campo; 
Metropolização e problemas urbanos; As redes urbanas e a relação cidade-região; Os impactos das novas 
tecnologias na circulação dos produtos e serviços; A dinâmica populacional. 8. Regionalização do espaço mundial: 
caracterização geográfica dos principais países/conjuntos gaseconômicos; As propostas atuais de regionalização 
do espaço mundial e suas limitações; Riqueza e pobreza no contexto internacional; Os núcleos hegemônicos do 
capitalismo: EUA, Japão e Europa; América Latina; África; Índia; China; Oriente Médio; Rússia; Europa Oriental. 9. 
Regionalização do Espaço Brasileiro: caracterização geral das regiões e estados federados. Divisões regionais do 
território brasileiro, histórico e situação atual. A Amazônia.  Nordeste: permanências e transformações.  As 
fronteiras geoeconômicas do Centro-Oeste. O Centro-Sul como núcleo hegemônico do Capitalismo no Brasil. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Prof. Educação Básica  II – História) 
1. Escravismo na Antigüidade: Grécia, Roma; As religiões na antiguidade; Feudalismo. 2. A Expansão Comercial: 
Os contatos com a Ásia, África e Américas. 3. O Brasil e o Sistema Colonial: O Sistema Econômico, A organização 
político administrativa. 4. O Fim do Sistema Colonial: Contexto Europeu; As Revoluções Americana e Francesa; O 
fim do colonialismo na América Espanhola e América Portuguesa. 5. A Industrialização: As transformações 
econômicas, sociais, políticas e culturais. 6. O Imperialismo: América Latina; África; Ásia. 7. A 1ª Guerra Mundial; 
A revolução socialista na URSS; A crise de 1929; As recuperações econômicas; O projeto das democracias 
liberais; O projeto dos regimes autoritários – Japão, Alemanha e Itália. 8. A 2ª Guerra Mundial: o Nazismo Alemão, 
O Fascismo Italiano e o Autoritarismo no Estado Novo brasileiro; a Guerra Fria e as lutas pela democracia (China, 
Coréia e Vietnã). 9. O Brasil no modo de produção capitalista na 1ª e 2ª Repúblicas. 10. A Descolonização: Ásia; 
África. 11. O Brasil de 1930 a 1964; O neocolonialismo; A globalização e o neoliberalismo; Os Governos Militares. 
A Nova República. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Prof. Educação Básica  II - Ciências) 
1. Os seres vivos.  Origem e evolução biológica dos seres vivos. Contribuição do organismo: teoria e evolução 
celular, funcionamento da célula, a organização celular – aspectos físicos, químicos e estruturais. 2. Reprodução 
celular. 3. Classificação e características gerais dos seres vivos. 4. Características anatômicas do ser humano: 
aspectos básicos na organização e fisiologia dos sistemas. 5. Herança biológica: a hereditariedade e o meio 
ambiente. 6. Ecologia: ecossistemas, relações tróficas e biomas. 7. O homem e a biosfera: poluição e degradação 
ambiental. 8. Substância química e mistura: propriedades gerais, específicas e funcionais. 9. Estados físicos. 10. 
Análise imediata. 11. Modelos atômicos: de Dalton a Rutherford-Bohr. 12. Distribuição eletrônica em camadas. 13. 
Número atômico e número de massa. 14. Elemento químico. 15. Íons. 16. Isótopos e suas aplicações. 17. Tabela 
periódica. 18. Ligações químicas. 19. Propriedades dos compostos iônicos, moleculares e metálicos. 20. Funções 
inorgânicas: óxidos, bases, ácidos e sais – conceito e principais aplicações. 21. Óxidos, bases, ácidos e sais na 
atmosfera, hidrosfera e litosfera. 22. Grandezas físicas. 23. Mecânica, cinemática e dinâmica. 24. Trabalho e 
energia. 25. Energia e sua conservação 26. Termologia. 27. Óptica e ondas. 28. Eletricidade e magnetismo. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Prof. Educação Básica  II - Educação Física) 
A Educação Física no contexto histórico e sócio-cultural. 2. Os conteúdos nas aulas de Educação Física Escolar: 
Jogos, Esporte, Lutas, Ginástica, Dança. 3. Os procedimentos didático-metodológicos do ensino da Educação 
Física. 4. As concepções e as tendências pedagógicas da Educação Física Escolar. 5. As concepções abertas no 
ensino da Educação Física Escolar. 6. O lúdico nas aulas de Educação Física. 7. O esporte no contexto escolar. 8. 
As concepções do esporte. 9. O fenômeno esportivo enquanto realidade educacional. 10. A Educação e a 
Educação Física. 11. A relação do corpo no contexto escolar. 12. A criança e a atividade física: aspectos 
psicomotores, psicossociais e biológicos. 13. As capacidades motoras nas aulas de Educação Física. 14. As 
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atividades rítmicas e expressivas nas aulas de Educação Física. 15. Avaliação do processo ensino-aprendizagem 
em Educação Física.   
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Prof. Educação Básica  II - Inglês) 
1.The simple present and the simple present continuous. 2. The simple past and the past continuous. 3. To be 
going and the simple future tense. 4. Possessive adjectives and pronouns. 5. The passive voice. 6. Some any, no 
and their compounds. 7. Prepositions – Combinations. 8. False cognate words. 9. The present perfect and the past 
perfect tense. 10. Comparative and superlative. 11. Comprehension and vocabulary – Intermediate level. 12. 
Comprehensive reading and interpretation of texts. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Prof. Educação Básica  II - Artes) 
Fundamentos estéticos e artísticos da educação escolar em arte. Arte e conhecimento: interdisciplinaridade no 
currículo escolar. Conteúdos, métodos e procedimentos escolares em artes plásticas, artes visuais, artes cênicas 
e música. O ensino escolar das linguagens artísticas no Brasil e sua história.  As artes visuais, as artes cênicas, a 
música e sua história no Brasil e no mundo; principais obras e artistas dos estilos da arte: renascentista, barroco, 
impressionista, expressionista e da arte brasileira. Noções Geométricas: ponto, linha, reta, plano; figuras 
geométricas: triângulo, quadrilátero e polígonos. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Prof. Educação Básica  II - Ensino Religioso) 
A Cultura: Natureza e Cultura, Cultura e História, Cultura e Religião. O Sagrado e a instituição da Religião: O 
sagrado e a religiosidade, manifestação e revelação, as finalidades da religião, Fé e Razão. Monoteísmo judaico e 
judaísmo: Pacto de Deus com o povo escolhido, Livros históricos e proféticos,a noção de Deus, ética judaica. A 
visão de Mundo Cristã: O cristianismo: origem; Visão cristã da humanidade; Deus e os homens: o pecado e a 
salvação; A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa; A Reforma Protestante e a Contra-Reforma; Igrejas Protestantes e 
Evangélicas; Luterana/Calvinista/Anglicana/ Metodista/Batista/Pentecostais/Adventistas. Islamismo: o que significa 
a palavra islã; O credo e as obrigações religiosas: os cinco pilares; Relações Humanas e ética. Religiões com 
origem na Índia e no Extremo Oriente: Hinduismo, Budismo e Zen-Budismo; Taoísmo, Confucionismo e Xintoísmo. 
Religiões africanas e de influência africana; Religiões tribais ou primais: origem e desenvolvimento; Relações 
Brasil-África: umbanda e candomblé. Religião, Estudo e Poder – Ética e Cidadania; Outras alternativas religiosas: 
o Espiritismo; Ética e Religião:O bem e o mal; A vida e a morte: a questão da moralidade; Movimento Ecumênico e 
Cidadania; A Constituição Brasileira e a Religião. 
 
Língua Portuguesa (Comum aos cargos de Assistente Social, Auditor Fiscal, Administrador, Analista de 
Sistemas, Arquiteto, Bibliotecário, Bioquímico, Biomédico, Contador, Economista, Engenheiro Agrônomo, 
Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista, Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Pesca, 
Estatístico, Farmacêutico, Fiscal de Tributos, Jornalista, Médico, Médico Alergista, Médico Cardiologista, 
Médico Cirurgião Geral, Médico Dermatologista, Médico Gastroenterologista, Médico Ginecologista, 
Médico Hematologista, Médico Neurologista, Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico 
Otorrinolaringologista, Médico Pediatra, Médico Pneumologista, Médico Psiquiatra, Médico Sanitarista, 
Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Cirurgião Buco Maxilo Facial, Odontopediatra, 
Endodontista, Periodontista, Psicólogo, Repórter Fotográfico, Sociólogo, Secretário Executivo, Técnico 
Superior em Turismo, Webdesigner, Engenheiro Florestal, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, 
Fonoaudiólogo, Biólogo, Especialista em Educação – Orientador Educacional, Especialista em Educação – 
Supervisor Escolar, Especialista em Educação – Psicopedagogo, Especialista em Educação – Supervisor 
Escolar (zona rural, Piaçacá) e Especialista em Educação – Supervisor Escolar (zona rural, Ilha de 
Santana)) 
1. Compreensão e Interpretação de textos; 2. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis: conceito, 
classificação e emprego; 3. Sintaxe: frase, oração, período simples e composto; termos da oração; concordância 
nominal e verbal; regência nominal e verbal; colocação dos pronomes átonos. 4. Semântica: sinonímia, antonímia, 
homonímia, paronímia; conotação e denotação; figuras de sintaxe, de pensamento e de linguagem. 5. Funções de 
linguagem.   
 
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 
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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 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 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. Inglês Técnico: 
conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos para a interpretação de textos 
técnicos  
 
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. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Bibliotecário) 
Organização e administração de Bibliotecas. Tipos de documentos: definição, características e estrutura. 
Formação e desenvolvimento de coleções: seleção e aquisição. Processamento técnico da informação: 
catalogação, classificação e indexação.Normalização (ABNT): NBR 6023 – Informação e documentação – 
referências - elaboração; NBR 6028 – Resumos. Serviço de referência. 
 
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 ; 



 10 

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. Matemática Financeira. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Enfermeiro) 
Sinais e sintomas: conceitos e alterações; Administração de Medicamentos: cuidados; Cálculos em drogas e 
soluções; Diagnóstico e cuidados de Enfermagem à pacientes: Cardiopatas, hepatopatas, pneumopatas, 
nefropatas; Assistência de Enfermagem no pré, trans e pós-operatório: mediatos e imediatos; História natural das 
doenças transmissíveis; Tipos e técnicas de isolamento em doenças transmissíveis; Doenças segundo isolamento: 
identificação e cuidados; Assistência de Enfermagem nas emergências: queimados, reanimação, cardio-
respiratória, umpacto agudo do miocárdio, choque, edema agudo do pulmão, acidente vascular cerebral, 
politraumatismo; Princípios gerais de Administração; Elementos de Administração; Metodologia do processo de 
Enfermagem: histórico, diagnóstico, plano assistencial, evolução e prognóstico; Métodos e Meios em Educação 
Sanitária; Enfermagem na Assistência Integral à Saúde da Criança: aleitamento materno e desmame, diarréia e 
TRO, infecções respiratórias agudas, crescimento e desenvolvimento; Enfermagem na Assistência Integral à 
Saúde da Mulher: pré-natal, parto, puerpério, câncer ginecológico, câncer de mama, planejamento familiar; 
Enfermagem na Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso: hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes 
melittus (DM); Enfermagem nos programas Nacionais de Controle da Tuberculose e Hanseníase; Imunização; 
Visita domiciliar. Ética e lei do exercício 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 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 Sanitarista) 
1. Abastecimento de água: doenças relacionadas com a água-hidráulica dos condutos forçados e condutos livres; 
captação, adução, tratamento da água, reservação, distribuição; instalações prediais hidro-sanitárias. 2. 
Esgotamento Sanitário: doenças relacionadas com os esgotos; hidráulica dos sistemas de esgotamento sanitário 
(coletores, interceptores e emissários); tratamento de esgoto doméstico (gradeamento, desarenadores, lagoas de 
estabilização, filtro biológico, tanque séptico); soluções para o destino final de dejetos sem água como veículo de 
transporte (fossa seca e fossa de fermentação); destinação de lodo (leito de secagem). 3. Águas Pluviais: 
estimativa de vazão; hidráulica dos sistemas de drenagens; partes constituintes de um sistema de drenagem 
pluvial (boca de lobo, Pvs, caixa de passagem, sarjetas, lançamentos). 4. Resíduos Sólidos: Tipos de resíduos; 
acondicionamento, coleta e transporte dos diversos tipos de resíduos; disposição final (incineração, compostagem, 
bioremediação, aterro e outros). 5. Poluição Atmosférica: principais componentes do ar; extratos atmosféricos; 
deslocamentos do ar; agentes poluidores; fenômenos ambientais decorrentes de poluentes; técnicas de controle 
da poluição; principais processos de remoção de poluentes. 6. Legislação Ambiental: Sistema Nacional de Meio 
Ambiente; licenciamento de atividades poluidoras; Estudo de Impacto Ambiental (E.I.A. e RIMA). 7. Saneamento 
Especial: locais de trabalho; escolas; alimentos; situações de emergência e calamidade pública. 8. Ética 
Profissional. 
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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 Agrônomo) 
1- Edafologia: Perfil do Solo; Classificação e Levantamento do Solo; Métodos para Análise de Solo; Determinação 
da Necessidade de Adubação e Calagem. 2- Mecânica dos Motores e Máquinas Agrícolas: Princípios Básicos de 
Mecânica Aplicada às Máquinas Agrícolas. 3- Zootecnia: Importância Econômica e Social da produção Animal. 4- 
Hidráulica Agrícola: Tópicos de Hidrologia e Hidráulica Agrícola; Dimensionamento de Barragens, Vertedouros, 
Canais e Encanamentos. 5- Construções Rurais: Planejamento Físico de uma Propriedade Rural. 6- Fitotecnia: 
Teoria e Prática Básica sobre a Planta e Técnicas de Cultivo das grandes Culturas Brasileiras. 7- Dasonomia:A 
Floresta, sua Importância e Influência no Meio Ambiente. 8- Extensão Rural: A Filosofia da Extensão Rural e suas 
implicações Sociais. 9- Olericultura: Importância Econômica das Hortaliças; Métodos de Cultivo. 10- Administração 
Agrícola: Estudos Básicos Relativos a Organização e Operação da Empresa Agrícola. 11- Defesa Sanitária 
Animal: Higiene Animal e Prevenção de Enfermidades. 12- Controle de Ervas Daninhas: Tipos mais Comuns de 
Ervas Daninhas e seu Controle Econômico. 13- Estradas Rurais: Locação Ideal das Estradas Rurais. 14- 
Drenagem Agrícola: Sistemas de Escoamento de Solos Encharcados; Culturas das Várzeas. 15- Irrigação: 
Importância da Irrigação na Produtividade das Principais Culturas; Métodos de Irrigação.16- Eletrificação Rural: A 
Energia Elétrica como Fator de Desenvolvimento Rural. 17- Zoologia: Relação entre Animal/Planta: Principais 
Grupos de Invertebrados de Interesse Agrícola. 18- Experimentação Agrícola: A Pesquisa Agropecuária no Brasil; 
Princípios Básicos. 19- Climatologia Agrícola 20- Topografia: Planimetria e Altimetria. 21- Fitossanidade: 
Fitopatologia e Entomologia; Doenças que Atacam as Principais Culturas; Pragas que causam sérios Danos 
Econômicos. 22- Tecnologia de Produtos Agrícolas: Aproveitamento Industrial e Conservação de Produtos de 
Origem Animal e Vegetal. 23- Economia Rural: A Fronteira de Possibilidade de Produção; Lei da Oferta e Procura; 
O Tamanho das Propriedades. 24- Tecnologia de Sementes: Métodos de Produção de Sementes Sadias. 25- 
Botânica: Morfologia Externa das Plantas. 26- Psicologia Vegetal: Fotossíntese; Funções dos Órgãos dos 
Vegetais. 27- Genética: Princípios Básicos de Genética. 28- Fruticultura. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Engenheiro Eletricista) 
1. Conceitos básicos de circuitos elétricos: Circuitos de corrente continua, circuitos de corrente alternada, Leis 
Fundamentais, elementos de circuitos. Grandezas fasoriais: tensão e corrente. Impedância. Potências ativa, 
reativa e aparente. Fator de potência. Energia. Medição de grandezas elétricas. 2. Conceitos básicos de sistemas 
trifásicos: grandezas de linha e de fase; potência trifásica; fator de potência e compensação de potência reativa; 
conexões trifásicas de geradores, cargas e transformadores. 3. Modelagem de sistemas elétricos de potência: 
geradores; transformadores; linhas de transmissão; cargas. 4. Conversão eletromecânica de energia: circuitos 
magnéticos; transformadores, máquinas de corrente continua, motores de indução e máquinas síncronas. 5. 
Análise de sistemas elétricos de potências: geração, transmissão e distribuição; sistemas trifásicos equilibrados e 
desequilibrados; valores por unidade; componentes simétricas; cálculo de curto-circuito simétricos e assimétricos; 
fluxo de carga; matriz de admitância nodal; noções de estabilidade. 6. Instalações elétricas: características de 
cargas elétricas; fator de demanda e de carga; cálculo e correção do fator de potência; proteção de sistemas 
elétricos; relés e disjuntores; acionamento elétrico; conservação de energia. 
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Conhecimentos Específicos (Cargo Estatístico) 
Cálculo de probabilidades. Cálculos com geometria analítica. Interferência analítica. Estatística computacional. 
Análise matemática. Demografia. Métodos numéricos. Pesquisa operacional. Técnica de amostragem. Análise de 
correlação e regressão. Controle estatístico de qualidade. Processos estocásticos. Análise de dados discretos. 
Análise multivariada. Análise das séries temporais. Análise exploratória de dados. Medidas de tendência central. 
Medidas de dispersão. Medidas de assimetria. Medidas de custos. Distribuição conjuntas. Bioestatística. 
Estatística econômica. Matemática financeira. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Farmacêutico) 
Farmácia ambulatorial e hospitalar: seleção de medicamentos; aquisição, produção, controle e conservação de 
medicamentos; armazenamento- boas práticas de armazenamento de medicamentos; distribuição de 
medicamentos e controle de consumo; logística de abastecimento da farmácia: ponto de requisição, estoque 
mínimo e estoque máximo; informação sobre medicamentos; comissões hospitalares. 
Farmacologia geral: princípios gerais de farmacocinética e de farmacodinâmica; interações de medicamentos; 
efeitos adversos. Farmacotécnica: definição e objetivos da farmacotécnica; conceitos básicos em farmacotécnica; 
classificação dos medicamentos; vias de administração; conservação, dispensação e acondicionamento de 
medicamentos; pesos e medidas; formas e formulas farmacêuticas; preparação de soluções não estéreis 
(inclusive NPP e QT). Legislação Farmacêutica e Ética Profissional: Medicamentos controlados e entorpecentes, 
Portaria 344/98 SVS/MS, Lei nº 9787, de 10 de fevereiro de 1999; medicamentos genéricos. 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 Fiscal de Tributos) 
Administração Pública: 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 Administrativos e Convênios: noções gerais e 
especiais-conceito e peculiaridades; cláusulas essenciais; espécies; formalização, execução, inexecução, 
extinção, rescisão e revisão; normas regedoras. Serviços Públicos: conceito, controle, concessão; autarquias, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações: conceito e características. Administração de 
Recursos Humanos: as pessoas e as organizações; o sistema e a administração de recursos humanos; 
suprimento de recursos humanos; recrutamento: fontes, processos e meios; seleção: técnicas, testes, avaliação e 
controle de qualidade; aplicação de recursos humanos: descrição e análise de cargos: estrutura, métodos e fases; 
avaliação de desempenho: objetivos, responsabilidade, características dos principais métodos; treinamento de 
pessoal. Administração de Recursos Materiais: conceito, aquisição, guarda, conservação, distribuição e controle 
de estoque. 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 na Administração Pública: conceito, finalidade, princípios, procedimentos, 
modalidades, exigibilidade, inexigibilidade, dispensa; normas que regem o processo licitatório ( Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores ). Pregão. Noções de Direito Tributário: Tributo: definição, natureza jurídica e espécies de 
tributos. Princípios Constitucionais Tributários: princípio da legalidade, princípio da igualdade, princípio da 
anterioridade, princípio da irretroatividade, princípio da não utilização de tributo com efeito de confisco, princípio da 
uniformidade geográfica, princípio da capacidade tributária, princípio da imunidade recíproca. Competência 
Tributária: atribuições de competência e limitação da competência tributária. Legislação Tributária: alcance da 
expressão, vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. Obrigação Tributária: principal e 
acessória fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, solidariedade, capacidade tributária, domicílio tributário e 
responsabilidade tributária. Crédito Tributário: lançamento, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. 
Administração Tributária: fiscalização, dívida ativa e certidões negativas. Noções de Legislação Tributária: 
Impostos de competência dos Municípios. Taxas Municipais. Fato gerador e incidência. Isenções. Contribuintes e 
responsáveis. Alíquota e base de cálculo. Lançamento. Regime de pagamento. Legislação tributária do Município 
de Santana. 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. A Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Bioquímico) 
Tecnologia laboratorial: utilização e cuidados especiais: vidrarias, autoclaves, estufas, espectofotômetro e 
microscópios; colheita, acondicionamento, conservação e primeiras manipulações dos materiais biológicos paras 
exames laboratoriais, preparação do esfregaço sangüíneo. Hematologia Clínica: Características citomorfológicas 
das células normais e anormais do sangue e sua fisiopatologia séries eritrocítica, grancilocítica, linfocítica e 
monocítica; Fisiopatologia, classificação e diagnóstico laboratorial das anemias : regenerativas e agenerativas; 
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Hemostasia: mecanismo e exploração clínica (diagnóstico laboratorial ), da hemostasia primária e coagulação; 
Sistemas sangüíneos e eritrocitários: sistema ABO e RH e sua investigação e interpretação clínica ( tipagem, 
titulagem e anticorpos, prova de Combs direta e indireta. Bioquímica Clínica: dosagem bioquímica de: 
triglicerídios, glicose, uréia, creatinina, colesterol total, frações, bilirubinas, transaminases; LCR – exame físico, 
exame citológico e exame bioquímico; urinálise - caracteres gerais, exame químico qualitativo e exames de 
sedimento. Microbiologia Clínica: esterilização, desinfecção, assepsia; isolamento e identificação de 
enterobactérias, germes piogênicos ( estafilococos, estreptococos e neisserias); coleta de material e pesquisa; 
bacilo de KOCH e bacilo de HANSEN; bacterioscopia de secreções : vaginal, uretral, orofaringe; doenças 
sexualmente transmissíveis. Imunologia Clínica: diagnóstico sorológico da sífilis; os sistemas sangüíneos 
eritrocitários : ABO e RH -  sua investigação e interpretação clínica, tipagem, titulagem de anticorpos, provas de 
Combs direta e indireta . Parasitologia Clínica: enteroparasitoses: agente etiológico, morfologia, biologia e 
diagnóstico laboratorial da amebíase, giardíase, esquistossomose, enterobiose, estrongiloidiase, tricuriase e 
ancilostomiase; malária: agente etiológico, biologia e diagnóstico laboratorial. Ética 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 Nutricionista) 
Fundamentos da Nutrição: conceito e objetivos; importância da nutrição no processo de desenvolvimento; 
nutrientes: definição, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, fontes, transporte e excreção. 
Nutrição do Ciclo Vital: nutrição na gravidez e lactação, nutrição de bebês; cuidado nutricional do recém-nascido 
de baixo peso; nutrição na infância e na adolescência; nutrição do envelhecimento. Técnica Dietética: Alimentos: 
conceitos, coleção, preparo, aquisição, conservação e custos; características físicas, químicas e físico-químicas 
dos alimentos preparados; planejamento, produção e distribuição de refeições; avaliação. Administração de 
Serviços de Alimentação: estrutura administrativa dos serviços; recursos humanos; áreas físicas: preparo, 
distribuição, lactário e administração; equipamentos e instalações; direção dos serviços: comando e supervisão do 
pessoal- seleção e treinamento; controle do serviço: técnico-administrativo, sanitário, econômico e financeiro; ética 
profissional. Avaliação Nutricional: tipos: qualitativo e quantitativo, individual e familiar; avaliação da dieta de 
grupos em período de risco: métodos qualitativo e semi-quantitativo; avaliação do estado nutricional de 
comunidade : métodos, indicadores e dados demográficos, consumo de alimentos e graus de desnutrição; 
avaliação de consumos e hábitos alimentares. Educação Nutricional: conceitos, objetivos e aspectos sócio-
econômico-culturais; antropologia social e conduta alimentar; hábitos alimentares regionais: fundamentos, 
evolução e modificação; programa de educação nutricional de trabalhadores e seus familiares. Dietoterapia: 
modificação da dieta normal para atendimento ao enfermo; métodos especiais de alimentação; cuidados 
nutricionais na doença; interação entre drogas e nutrientes; doenças da cavidade oral, esôfago e estômago; 
cuidado nutricional nos distúrbios intestinais, nas doenças hepáticas, sistema biliar e pâncreas exócrino; stress 
fisiológico: traumatismo, sépse, queimaduras e cirurgia; métodos de suporte nutricional; cuidado nutricional 
congestiva, na doença renal, na doença neoplástica, na AIDS, na alergia e intolerância alimentar, no distúrbio 
metabólico, na hipertensão.  Higiene e Segurança no Trabalho: evolução, história, conceituação e legislação de 
interesse do nutricionista; normas legais e técnico-operacional de higiene e segurança no trabalho em refeitórios, 
cozinha, cantinas e demais locais de refeição nos órgãos municipais. Ética 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 Psicólogo) 
1. Psicologia Escolar: problemas de aprendizagem-diagnóstico e aconselhamento psicológico, perspectiva 
histórica da Educação no Brasil, o enfoque psicanalítico, construtivista e interacionista no desenvolvimento da 
aprendizagem. 2. A criança e o adolescente: Teorias do desenvolvimento da personalidade, conceitos 
fundamentais de Freud, Vygotsky e Piaget, Fatores que influenciam na socialização, família, escola, meios de 
comunicação, grupo social. 3. Orientação vocacional: fatores envolvidos na escolha profissional, orientação e o 
mercado de trabalho, profissão e o perfil individual. 4. Psicologia Organizacional: áreas de atuação do Psicólogo 
do trabalho recrutamento, seleção, treinamento e avaliação de desempenho. 5. Psicologia Social: comportamento 
dos indivíduos nos grupos, relação entre a sociedade, grupo, indivíduo e as instituições. 6. Ética profissional. 7. 
Psicodiagnóstico: na escola, na clínica e na instituição. 8. Saúde mental: transtornos mentais e de comportamento. 
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 Odontólogo) 
Patologia e Clínica Odontológica: 1– Semiologia : Exame Clínico, Lesões Fundamentais da Mucosa Bucal. 2 - 
Alterações dos Tecidos Mineralizados dos Dentes: Cárie Dentária, Anomalias de Desenvolvimento. 3 - Patologia 
da Polpa: Alterações Inflamatórias; Necrose Pulpar. 4 - Patologia dos Tecidos Periapicais: Pericementite; Abcesso 
Periapical; Granuloma Radicular; Cisto Radicular. 5 - Patologia dos Tecidos Periodontais: Gengivite; Periodontite. 
6 - Processos Infecciosos da Cavidade Bucal: Osteomielite de maxilar e mandíbula; Celulite; Viroses. 7 – Cistos e 
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Tumores da Cavidade Bucal : Lesões pré-cancerosas; Neoplasias benignas da cavidade bucal; Neoplasias 
malignas da cavidade bucal e Processos Proliferativos Não Neoplásicos da Cavidade Bucal. Odontologia Social e 
Preventiva: (Odontologia em Saúde Coletiva): 1 - Índices Odontológicos: Índices de cáries dentárias: CPOD, 
CPOS e CEO; Índice de higiene oral: IH-OS; Índice de placa bacteriana: O’Leary. 2 - Métodos de Prevenção e 
Educação: Prevenção de cárie dentária; Prevenção da doença periodontal. 3 - Flúor: Bioquímica, mecanismo de 
ação e toxicologia; Flúor sistêmico; Flúor tópico. 4 -Recursos Humanos em Odontologia. 5 - Biosegurança em 
Odontologia: Esterilização; proteção do profissional e do paciente. Odontopediatria: 1 - Anestesia em 
Odontopediatria: Técnica: Tópica, Infiltrativa e Regional; Acidentes e complicações. 2 - Preparo Cavitário em 
Dentes Decíduos: Cavidades classes I, II, III, IV e V; Cavidades atípicas; Matrizes e porta matrizes. 3 - Terapia 
Pulpar em Odontopediatria: Diagnóstico; Pulpotomias; Medicamentos usados após polpotomias; Tratamento dos 
dentes decíduos com polpa viva; Tratamento dos dentes decíduos com polpa modificada. 4 - Traumatismo em 
Dentes Anteriores: Fraturas coronárias; Fraturas radiculares; Deslocamentos. 5 - Cirurgia em Odontopediatria: 
Avulsões de dentes decíduos; Ulectomia; Dentes suprenumerários; Frenectomia. Odontologia Restauradora: 1 - 
Adequação do Meio Bucal: Diagnóstico da cárie; Evidenciação da Dentina Cariada; Isolamento absoluto do campo 
operatório. 2I - Tratamento Preventivo das Regiões de Cicatriculas e Fissuras. 3 - Preparo Cavitário Moderno: 
Cavidades classes I, II, III, IV e V; Cavidades atípicas. 4 - Materiais para proteção do Complexo Dentina Polpa: 
Cimentos: Fosfato de zinco, Óxido de zinco e eugenol e policarboxilato de zinco; Hidróxido de cálcio; Ionômero de 
vidro; lonosite; Adesivos dentinários. 5 - Materiais Restauradores: Amálgama; Resina Composta; lonômero de 
vidro. 6 - Procedimentos Restauradores: Em amálgama e amalgapin; Em resina composta; Em ionômero de vidro. 
7 - Interpretação Radiográfica em Dentística. 8 - Noções de oclusão em Dentística. Cirurgia e Radiologia: 1 – 
Física da Radiação: Ionização e Radioatividade, Propriedades dos Raios-X, Densidade e Contraste das 
Radiografias. 2 – Biologia das Radiações: Mecanismo dos danos causados pelas radiações; Proteção do 
Operador, do Paciente e Áreas adjacentes. 3 – Formação de Imagem: Revelação e controle de qualidade; 
Técnicas radiográficas; Exames intrabucais; Interpretação radiológica em Odontologia. 4 – Cirurgia Oral Menor: 
Indicações e contra-indicações, Cuidados pré e pós operatório, Mecanismos e Técnicas, Urgências 
Odontológicas. 5 – Terapêutica e Farmacologia Odontológica: Prescrição, Indicações e contra-indicações. Código 
de Ética 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 Cirurgião Buco Maxilo Facial) 
Cirurgia e Radiologia: 1 – Física da Radiação: Ionização e Radioatividade, Propriedades dos Raios-X, Densidade 
e Contraste das Radiografias. 2 – Biologia das Radiações: Mecanismo dos danos causados pelas radiações; 
Proteção do Operador, do Paciente e Áreas adjacentes. 3 – Formação de Imagem: Revelação e controle de 
qualidade; Técnicas radiográficas; Exames intrabucais; Interpretação radiológica em Odontologia. 4 – Cirurgia Oral 
Menor: Indicações e contra-indicações, Cuidados pré e pós operatório, Mecanismos e Técnicas, Urgências 
Odontológicas. 5 – Terapêutica e Farmacologia Odontológica: Prescrição, Indicações e contra-indicações.Código 
de Ética 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 Odontopediatra) 
Odontologia Social e Preventiva: (Odontologia em Saúde Coletiva): 1 - Índices Odontológicos: Índices de cáries 
dentárias: CPOD, CPOS e CEO; Índice de higiene oral: IH-OS; Índice de placa bacteriana: O’Leary. 2 - Métodos 
de Prevenção e Educação: Prevenção de cárie dentária; Prevenção da doença periodontal. 3 - Flúor: Bioquímica, 
mecanismo de ação e toxicologia; Flúor sistêmico; Flúor tópico. 4 -Recursos Humanos em Odontologia. 5 - 
Biosegurança em Odontologia: Esterilização; proteção do profissional e do paciente. Odontopediatria: 1 - 
Anestesia em Odontopediatria: Técnica: Tópica, Infiltrativa e Regional; Acidentes e complicações. 2 - Preparo 
Cavitário em Dentes Decíduos: Cavidades classes I, II, III, IV e V; Cavidades atípicas; Matrizes e porta matrizes. 3 
- Terapia Pulpar em Odontopediatria: Diagnóstico; Pulpotomias; Medicamentos usados após polpotomias; 
Tratamento dos dentes decíduos com polpa viva; Tratamento dos dentes decíduos com polpa modificada. 4 - 
Traumatismo em Dentes Anteriores: Fraturas coronárias; Fraturas radiculares; Deslocamentos. 5 - Cirurgia em 
Odontopediatria: Avulsões de dentes decíduos; Ulectomia; Dentes suprenumerários; Frenectomia. Odontologia 
Restauradora: 1 - Adequação do Meio Bucal: Diagnóstico da cárie; Evidenciação da Dentina Cariada; Isolamento 
absoluto do campo operatório. 2I - Tratamento Preventivo das Regiões de Cicatriculas e Fissuras. 3 - Preparo 
Cavitário Moderno: Cavidades classes I, II, III, IV e V; Cavidades atípicas. 4 - Materiais para proteção do 
Complexo Dentina Polpa: Cimentos: Fosfato de zinco, Óxido de zinco e eugenol e policarboxilato de zinco; 
Hidróxido de cálcio; Ionômero de vidro; lonosite; Adesivos dentinários. Código de Ética 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 Endodontista) 
Patologia e Clínica Odontológica: 1 – Semiologia : Exame Clínico, Lesões Fundamentais da Mucosa Bucal. 2 - 
Alterações dos Tecidos Mineralizados dos Dentes: Cárie Dentária, Anomalias de Desenvolvimento. 3 - Patologia 
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da Polpa: Alterações Inflamatórias; Necrose Pulpar. 4 - Patologia dos Tecidos Periapicais: Pericementite; Abcesso 
Periapical; Granuloma Radicular; Cisto Radicular. 5 - Patologia dos Tecidos Periodontais: Gengivite; Periodontite. 
6 - Processos Infecciosos da Cavidade Bucal: Osteomielite de maxilar e mandíbula; Celulite; Viroses. 7 – Cistos e 
Tumores da Cavidade Bucal : Lesões pré-cancerosas; Neoplasias benignas da cavidade bucal; Neoplasias 
malignas da cavidade bucal e Processos Proliferativos Não Neoplásicos da Cavidade Bucal.Código de Ética 
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 Periodontista) 
Patologia e Clínica Odontológica: 1 – Semiologia : Exame Clínico, Lesões Fundamentais da Mucosa Bucal. 2 - 
Alterações dos Tecidos Mineralizados dos Dentes: Cárie Dentária, Anomalias de Desenvolvimento. 3 - Patologia 
da Polpa: Alterações Inflamatórias; Necrose Pulpar. 4 - Patologia dos Tecidos Periapicais: Pericementite; Abcesso 
Periapical; Granuloma Radicular; Cisto Radicular. 5 - Patologia dos Tecidos Periodontais: Gengivite; Periodontite. 
6 - Processos Infecciosos da Cavidade Bucal: Osteomielite de maxilar e mandíbula; Celulite; Viroses. 7 – Cistos e 
Tumores da Cavidade Bucal : Lesões pré-cancerosas; Neoplasias benignas da cavidade bucal; Neoplasias 
malignas da cavidade bucal e Processos Proliferativos Não Neoplásicos da Cavidade Bucal. Código de Ética 
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 Médico Veterinário)  
1. Inspeção Sanitária e Tecnológica dos Produtos de Origem Animal : Inspeção “ante-morte” dos animais de 
açougue; Sistema Linfático: sua importância em inspeção de carnes; Principais doenças infecciosas 
transmissíveis ao homem; Principais doenças parasitárias transmissíveis ao homem; Toxi-infecções alimentares; 
Beneficiamento do leite de consumo; Controle Químico e Microbiológico de leite e produtos lácticos; Aspectos 
higiênicos e sanitários do pescado. 2-Patologia Animal: Etiologia. Diagnóstico. Tratamento, controle e erradicação 
relativos às doenças: Febre Affosa, Raiva, Anaplasmose, Brucelose, Peste Suina, Carências Vitamínico-minerais, 
Principais ectoparasitoses de bovinos, bubalinos e suínos, Principais doenças das aves e eqüídeos. 3. 
Bovinocultura de corte e bovinocultura de leite: Raças; Distribuição geográfica no Brasil; Importância econômica; 
Melhoramento do meio; Produção de carne; Produção de leite. 4. Nutrição Animal e Agrostológica: Valor dos 
alimentos; Hidratos de carbono, gorduras e proteínas; Macro e micro - elementos minerais; Vitaminas; 
Concentrados e volumosos; Formação e manejo de pastagem; Forrageiras (gramíneas e leguminosas); Ensilagem 
e fenação. 5. Fisiopatologia da Reprodução e Inseminação Artificial: Anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor; 
Gestação, Parto e Lactação; Métodos de diagnóstico de gestação; Fatores que contribuem para alta taxa de 
fertilidade; importância econômica da Inseminação Artificial; Doenças e distúrbios do aparelho genital do macho e 
da fêmea. 6. Ética 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 Médico) 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças: cardiovasculares: 
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, tromboses venosas, hipertensão arterial, 
choque; pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar; sistema digestivo: neoplasias, gastrite e ulcera 
péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses 
intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon; renais: insuficiência renal aguda e 
crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido-base, nefrolitíase, infecções urinárias; 
metabólicas e sistema endócrinos: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipo e hipertiroidismo, 
doenças da hipófise e da adrenal: hematológicos: anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, 
anemia aplastica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de 
transfusão: reumatológicas: orteoartrose, gota, lupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do 
colágeno; neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites. neuropatias 
periféricas, encefalopatias; psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, 
depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomelite difteria, tétano, coqueluche, 
raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis. AIDS, doença de chagas, 
esquitossomose, leischimaniose, malária, tracoma, estreptocócicas. estafilocócicas, doença 
meningocócica, infecção por anaeróbicos, toxoplasmose. viroses: dermatológicas :escabiose, pediculose, 
dermatofitose, eczema, dermatite de contato, onicomicose. infecção bacteriana; imunológicas: doença do 
soro, edema, urticária, anafiloxia; ginecológicas: doença inflamatória da pelve, leucorréias, intercorrência no 
ciclo gravídico puerperal; intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes. Conhecimento da legislação 
e normas clínicas que norteiam as transferências interhospitalares; Código de Ética Médica. 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. 
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Conhecimentos Específicos (Cargo Médico Alergista) 
Processo de trabalho em laboratório. Biossegurança no trabalho de laboratório. Ética e responsabilidade do 
profissional de laboratório. Administração de materiais em laboratório clínico. Controle de qualidade. Interferências 
sobre resultados dos exames. Resposta imunológica. Enzimo-imuno-ensaio em micropartículas. Enzimo-
imunoensaio em microplacas. Metodologia de quimioluminescência. Metodologia de eletroquioluminescência. 
Metodologia de nefelometria. Síndrome da imunodeficiência humana (AIDS). Diagnóstico sorologicos em doenças 
infecciosas. Diagnóstico sorológicos em doenças autoimunes. Complexo de histocompatibilidade. Imunologia dos 
tumores. Marcadores sorológicos tumorais. 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 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; Doença reumática; Valvulopatias: 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. 
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 Médico Cirurgião Geral) 
Politraumatizado: reanimação, avaliação propedêutica, indicação e condutas cirúrgicas nos traumatismos 
causados por agentes diversos: cervicais, torácicas, abdominais e perineais; Avaliação do risco cirúrgico, pré e 
pós-operatório; Choque: repercussões para os diversos órgãos e sistemas; Alterações Hidroeletrolíticas e do 
equilíbrio ácido-básico, diagnóstico e tratamento; Suporte nutricional em cirurgia: enteral e parenteral; 
Queimaduras: abordagem inicial, curativos e reposição volêmica; Abdômen agudo não traumático e sepsis 
abdominal: diagnóstico e tratamento; Parede abdominal: técnicas de abertura e fechamento;  tratamento cirúrgico 
de hérnias incisionais, inguinais, umbilicais e epipástricas; Hérnia de hiato, Úlceras gastro-duodenais, Gastrites; 
Afecções bilio-pancreáticas: diagnóstico e tratamento; Megaesôfago e Megacólon: diagnóstico e tratamento; 
Patologia  Cólon-reto-anal: divertículos, neoplasias, hemorróidas, fissuras, abcessos e fístulas; Emergências 
vasculares: traumáticas e não traumáticas, diagnóstico e tratamento; Urgências urológicas: traumáticas e não 
traumáticas, diagnóstico e tratamento; Urgências torácicas: traumáticas e não traumáticas, mais freqüentes, 
diagnóstico e tratamento. 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 Médico Dermatologista) 
Diagnóstico das doenças da pele: principais tipos de lesão, disposição das lesões, distribuição das lesões, 
métodos diagnósticos; Dermatites: dermatite de contato, dermatite atópica, dermatite seborréica, eczema numular, 
dermatites crônicas, dermatite esfoliativa generalizada, dermatite de estase, líquen simples crônico; Infecções da 
pele: doenças estafilocócicas, erisipela, foliculite, furúnculo, carbúnculo, hidradenite supurativa, infecções 
periungueais, eritrasma, hanseníase, leishmaniose, blastomicose; Micoses superficiais: infecções por dermatófitos, 
infecções por leveduras: candidíase, ptiríase versicolor; Infecções parasitárias: escabiose, pediculose, larva 
migrans; Dermatoviroses: verrugas, molusco contagioso; Alterações do folículo piloso e das Glândulas sebáceas: 
acne, rosácea, dermatite perioral, hipertricose, alopecia, pseudofoliculite da barba, cisto sebáceo; Erupções 
eritematoescamosas: psoríase, ptiríase rósea, líquen plano; Reações inflamatórias da pele: erupções por drogas, 
necrólise epidérmica tóxica, eritema polimorfo, eritema nodoso, granuloma anular, lúpus; Erupções bolhosas: 
pênfigo foliáceo e vulgar; Dermatite herpetiforme; Alterações da corneificação: ictiose, queratose, calosidades; 
Úlceras por pressão; Alterações da pigmentação: hipopigmentação: albinismo, vitiligo, hipopigmentação 
inflamatória, hiperpigmentação; Alterações da sudorese: miliária, hiperidrose; Tumores benignos: nevus, nevus 
displásicos, lipomas, angiomas, granuloma piogênico, queratose seborréica, dermatofibroma, queratoacantoma, 
quelóide; Tumores malignos: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, melanoma, sarcoma de kaposi. 
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 Médico Gastroenterologista) 
Doença ácido-péptica. Doenças esofágicas. Neoplasias gastrointestinais. Doença pancreática: câncer, 
pancreatite. Doença hepática e do trato biliar. Hepatites (A, B e C), vacinas, cirrose, abscesso hepático piogênico. 
Tumores neuro-endócrinos, síndrome carcinóide. Hemorragias digestivas, sangramento por varizes 
gastrointestinais. Náuseas, vômitos, obstrução intestinal. AIDS, lupus eritematoso sistemático, manifestações 
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gastrointestinais, vasculites. Doenças inflamatórias intestinais. Dor abdominal recorrente. Constipação intestinal. 
Doença do sistema gastrointestinal. 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 Médico Ginecologista) 
Fisiopatologia menstrual; Sangramento uterino anormal; Vulvovaginites; Doenças sexualmente transmissíveis 
(incluída doença inflamatória pélvica e AIDS); Neoplasias benignas, malignas (prevenção, diagnóstico e 
tratamento de câncer ginecológico); Mastologia; Urgências em ginecologia; Planejamento familiar (contracepção/ 
infertilidade); Infertilidade; Endocrinologia ginecológica; Ginecologia na infância e na adolescência; Prolapso 
genital; Incontinência urinária; Patologia do trato genital inferior; Endometriose; Climatério; Ações coletivas em 
saúde da mulher; Abortamento legal: segundo Código penal; Abortamento provocado; Sexualidade; Violência 
sexual. 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 Médico Hematologista) 
Linfomas (Hodgkin e não Hodgkin); Síndromes mieloproliferativas; Aplasia de medula óssea; Distúrbio da 
coagulação: doenças de Von Wilerbrand, hemofilia A, hemofilia B; Coagulação intravascular disseminada, 
trombofilia, inibidores da coagulação; Manuseio do paciente neutropênico febril; Síndromes mielodisplásicas; 
Transplante de medula óssea; Anemias: fisiopatogenia, diagnóstico diferencial e tratamento; Plaquetopenia: 
etiologia, diagnóstico diferencial e tratamento; Leucopenia e neutropenia: etiologia, diagnóstico diferencial e 
tratamento. 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 Médico Neurologista) 
Fisiopatogenia do sistema nervoso central; Semiologia dos estados alterados de consciência; Diagnóstico por 
imagem em clínica neurológica; O exame do líquido cefalorraquidiano; Noções de eletromiografia e 
eletroencefalografia; Doença cerebrovascular isquemia; Doença cerebrovascular hemorrágica; Tumores do SNC; 
Epilepsias: etiopatogenia, classificação internacional, tratamento medicamentoso; Estado de mal convulsivo; 
Hipertensão intracraniana; Doenças desmielinizantes; Demências; Neuropatias, Periféricas, Poliradiculoneurite; 
Doenças neurológicas com manifestações extrapiramidais; Miopatia: miastenias graves. Polimiosites; Doenças 
infecciosas e Parasitárias do SNC. 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 Médico Oftalmologista) 
Diagnóstico e tratamento dos traumatismos oculares; Anomalias de refração; Correção das ametropias; Afecções 
da conjuntiva da córnea e da esclera; Afecções do trato uveal; Irites, iridiciclites e coroidites; Neuro-oftalmologia: 
papiledema, atrofia do nervo óptico e perimetria; Glaucoma crônico, simples, congênito, agudo e secundário; 
Estrabismo: forias, paralisias oculares, esotropias e exotropias; Afecções do cristalino: congênitas, adquiridas, 
luxações e sub-luxações; Afecções da retina: congênitas, traumáticas, inflamatórias, tumores e descolamento; 
Afecções da órbita: traumáticas, inflamatórias e tumorais; Cirurgia da órbita; Manifestações oculares das afecções 
do sistema nervoso, semiologia da pupila nas lesões do V Par, nas lesões do simpático. Manifestações oculares 
nas doenças em geral: diabetes, hipertensão arterial e hanseníase; Conjuntivite neonatal. 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 Médico Ortopedista) 
Introdução ao estudo da biomecânica; Biomecânica localizada (MMSS, MMII e Coluna); Embriologia humana; 
Histogênese óssea; Fisiologia e Bioquímica óssea; Consolidação e retardamento de consolidação das fratura; 
Doenças ósseas metabólicas; Distúrbios congênitos da osteogênese do desenvolvimento; Deformidades 
congênitas; Exame músculo-articular; Osteomielites e pioartrites; Infecções ósseas específicas: tuberculose, lues, 
micoses; Tratamento de seqüelas de paralisia infantil; Paralisia obstétrica; Paralisia cerebral; Cervicobraquialgias; 
Pé plano postural; Afecções ortopédicas comuns da infância; Pé equinovaro congênito; Hallux Valgus; Lombalgia, 
lombociatalgia e hérnia discal; Escoliose; Espondilolise e espondilolistese; Epifisiolistese proximal do fêmur; 
Osteocondrites; Moléstia de Perthes; Displasia congênita do quadril; Tratamento das artroses do MMII; Ombro 
doloroso; Tumores ósseos; Fraturas expostas; Fraturas de escafóide; Fraturas luxações do carpo; Fraturas do 
punho (Fratura de Colles); Lesões traumáticas da mão; Fraturas dos ossos do antebraço; Fraturas 
supracondilianas do úmero na criança; Fraturas e luxações da cintura escapular; Fraturas do úmero; Fraturas e 
luxações da cintura pélvica; Fraturas do terço proximal do fêmur; Fraturas do colo do fêmur na criança; Fraturas 
supracondilianas do fêmur; Fratura do joelho; Lesões ligamentares e meniscais do joelho; Fratura da diáfise tibial 
e fraturas do tornozelo; Fratura dos ossos do Tarso; Anatomia e Radiologia em Ortopedia e Traumatologia; 
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Anatomia do sistema muscular; Anatomia dos vasos e nervos; Anatomia cirúrgica: vias de acesso em cirurgia 
ortopédica e traumatológica. 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 Médico Otorrinolaringologista) 
Fisiopatologia do anel linfático do Waldeyer; Classificação clínica e etiológica das amidalites agudas e crônicas; 
Tumores benignos e malignos da faringe; Estomatites; Tumores da cavidade bucal; Parotidites; Tumores benignos 
e malignos das glândulas salivares; Sinusites: quadro clínico, sintomatologia, diagnóstico e tratamento; Rinites; 
Tumores benignos dos seios paranasais; Tumores malignos dos seios paranasais; Tumores malignos e benignos 
da laringe; Estudo radiológico e endoscópico; Procedimentos cirúrgicos; Propedêutica instrumentada; Laringites 
agudas e crônicas; Avaliação da audição através dos métodos subjetivos e objetivos; Otites externas: otites 
médias, agudas e crônicas; Surdez; Otoneurologia; Noções de alergia; Noções de oncologia; Noções de foniatria. 
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 Médico Pediatra) 
Condições de saúde da criança brasileira. Alimentação da criança. O recém-nascido normal e patológico. 
Imunização e vacinas. Crescimento e desenvolvimento. Desnutrição protéico-calórica. Anemias na infância. 
Diarréia aguda e persistente. Cardiopatias na criança. Doenças respiratórias na criança. Refluxo gastroesofágico. 
Hemorragia digestiva. Doenças no trato geniturinário na criança. Doenças auto-imunes e colagenoses na criança. 
Doenças infectocontagiosas mais freqüentes na criança. Parasitoses intestinais. Dermatoses mais freqüentes na 
criança. Convulsões na criança. Patologias cirúrgicas mais freqüentes na criança. Principais neoplasias na 
criança. 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 Médico Pneumologista) 
Anatomofisiologia do sistema respiratório. Farmacologia do sistema respiratório. Mecanismos de defesa pulmonar. 
Vias respiratórias superiores e inferiores. Correlações fisiopatológicas e clínicas. Métodos de diagnóstico clínico, 
radiológico, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiografia digital. Radiologia intervencionista do 
tórax. Ultra-sonografia do tórax e cintigrafia pulmonar. Métodos de diagnóstico bioquímico, hematológico, 
bacteriológico (microbactérias atípicas), imunológico, citopatológico, histopatológico, funcional (funções e 
biópsias); o eletrocardiograma em pneumologia. Clínica - infecções respiratórias agudas. Pneumonias e 
broncopneumonias. Manifestações pulmonares na Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Pneumopatias 
intersticiais. Supurações broncopulmonares. Tuberculose. Micoses pulmonares. Doenças da pleura. Pneumotórax. 
Câncer de pulmão. Tumores pleurais, costais, partes moles e outros, tumores do mediastino, poluição atmosférica, 
doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Asma. Transplante de pulmão. Distúrbios da respiração durante o sono. 
Aspergilose broncopulmonar alérgica e alveolite alérgica extrínseca (pneumopatias de hipersensibilidade). 
Insuficiência respiratória. Avaliação do pré e pós-operatório - risco cirúrgico. Fisioterapia respiratória. 
Pneumopatias profissionais. Sarcoidose. Síndrome pulmão-rim. Outras doenças de causa desconhecida, 
manifestações pulmonares das colagenoses. Tromboembolismo pulmonar. Edema pulmonar. Hipertensão 
pulmonar e cor pulmonale. Malformações do sistema respiratório - traumatismo torácico - doenças do diafragma - 
Síndrome da Angústia Respiratória no adulto (SARA) - o aparelho respiratório no meio aeroespacial. O sistema 
respiratório nas atividades de mergulho e hiperbáricas - afogamento - principais aspectos na pneumologia infantil. 
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 Médico Psiquiatra) 
Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos. Transtornos por uso de susbstâncias 
psicoativas. Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos: esquizoafetivo, esquizofreniforme, psicótico breve, 
delirante persistente, delirante induzido. Síndromes psiquiátricas do puerpério. Transtornos do humor. Transtorno 
obsessivo-compulsivo e transtornos de hábitos e impulsos. Transtornos fóbicos-ansiosos: fobia específica, social e 
agorafobia. Outros transtornos de ansiedade: pânico, ansiedade generalizada. Transtornos alimentares. 
Transtornos do sono. Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós-traumático. Transtornos 
somatoformes. Transtornos dissociativos. Transtornos da identidade. Transtornos da personalidade. Transtornos 
factícios, simulação, não adesão ao tratamento. Retardo mental. Transtornos do desenvolvimento psicológico. 
Transtornos comportamentais e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou adolescência. 
Transtornos psiquiátricos relacionados ao envelhecimento. Interconsulta psiquiátrica. Emergências psiquiátricas. 
Psicoterapia. Psicofarmacoterapia. Eletroconvulsoterapia. Reabilitação em psiquiatria. Psiquiatria Forense. 
Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos. Classificação em Psiquiatria. 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. 
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Conhecimentos Específicos (Cargo Médico Sanitarista) 
Evolução do perfil de morbimortalidade da população brasileira nas últimas décadas. Determinantes do perfil de 
morbimortalidade da população brasileira. Políticas de Saúde - Evolução histórica das relações entre a Assistência 
à Saúde e as Políticas Sociais do Estado Brasileiro, Políticas recentes: o processo de municipalização, o 
financiamento do Sistema de Saúde, os Conselhos de Saúde, Distritos Sanitários. Legislação Atual. Doenças 
Transmissíveis, Noções Bio-Ecológicas Básicas - Bio-agentes: infectividade, patogenicidade, dose infectante, 
poder invasivo e imunogenicidade. Doenças infecciosas e meio ambiente. Mecanismo de transmissão de doenças: 
conceitos fundamentais. Doenças não transmissíveis – Epidemiologia das doenças não transmissíveis. Estatística 
Aplicada à Saúde Coletiva - Apresentação gráfica e tabular de dados, Noções básicas de teoria de probabilidade e 
amostragem, Testes de hipóteses. Demografia e Estatística - Pirâmide populacional, Estrutura demográfica no 
Brasil, Efeitos das migrações na estrutura populacional e no quadro de morbimortalidade no Brasil, Fontes de 
dados vitais: dados primários e secundários, o Atestado de Óbito, a Declaração de Nascidos Vivos. Principais 
indicadores demográficos. Epidemiologia - Definição, Variáveis epidemiológicas, Mensuração da 
morbimortalidade: indicadores de saúde, Comparação de coeficientes: padronização de axas, Medidas de risco, 
Epidemias e endemias: conceitos, diagrama de controle, freqüências máxima e mínima esperadas, aspectos 
diferenciais das epidemias, Vigilância epidemiológica: conceito, atividades, formas de coleta de informação, 
avaliação de ações, Vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis, Níveis de prevenção, Epidemiologia 
aplicada à administração e ao planejamento dos serviços de saúde: enfoque de risco, diagnóstico sanitário, 
estabelecimento de prioridades, avaliação de programas e serviços de saúde. Imunização – Fundamentos 
básicos, Tipos de agentes imunizantes, O Programa Nacional de Imunização, Estratégias de vacinação, Contra-
indicações gerais, Reações adversas, Avaliação de eficácia e cobertura vacinal. Planejamento, Programação e 
Gestão em Saúde - Aspectos históricos do planejamento em saúde no Brasil, Métodos de planejamento e 
programação em saúde, Diagnóstico de recursos e indicadores de produtividade, Parâmetros gerais para cálculo 
de recursos, Gestão de recursos humanos, Avaliação e controle de sistemas locais de saúde. Ação programática 
em saúde - Programas de Saúde: da Criança, da Mulher, do Adolescente, do Idoso, de Hipertensão, de Diabetes, 
de Saúde Bucal, de DST-AIDS, de Tuberculose, de Hanseníase e da Saúde Mental. 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 Técnico Superior em Turismo) 
Definição e aspectos do Turismo: importância e conceitos básicos; Relação Turismo e economia; Aspectos legais; 
Relação Oferta e Demanda; Modalidades de Turismo; Tipos de Turismo; Formas de Turismo; Produto Turístico; 
Hotelaria (recepção e hospedagem); Política Nacional de Turismo; Organizações oficiais nacionais e estrangeiras; 
Colaboração entre Estado e Empresa; Unidades de conservação e preservação ambiental; Ecologia e Turismo. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Sociólogo) 
1 – Processos de Interação Social. 2 – Organização e Estrutura Social: grupos sociais: conceituação, tipologia; 
instituições sociais: família, educação, estado, religião, economia. 3- Estratificação Social e Teoria de Classes. 4 - 
Comunidades: conceituação, características, tipologias. 5- Mudança Social: conceituação, processos e 
conseqüências. 6 - Movimentos Sociais Urbanos e Rurais no Brasil e na Amazônia da atualidade. 7 – Amazônia e 
a globalização: aspectos sócio-ecológicos da conservação dos recursos naturais. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Engenheiro de Pesca) 
1. Biologia e recursos aquáticos. 2. Planejamento e avaliação de projetos. 3. Avaliação de recursos pesqueiros. 4. 
Ecologia aplicada à pesca. 5. Tópicos especiais de oceanografia. 6. Produção pesqueira. 7. Dinâmica 
populacional. 8. Instrumentação pesqueira. 9. Tópicos de limnologia. 10. Bioquímica do pescado. 11. Microbiologia 
do pescado. 12. Tópicos de refrigeração aplicada à pesca. 13. Processamento de produtos pesqueiros. 14. 
Higiene e controle de qualidade do pescado. 15. Características biológicas das principais espécies usadas em 
aqüicultura. 16. Engenharia para aqüicultura. 17. Nutrição e alimentação de peixes. 18. Aqüicultura. 19. 
Propagação artificial de peixes. 20. Tópicos de genética aplicada. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Auditor Fiscal) 
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; 
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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 Biomédico) 
1. Bioquímica clínica. 2. Microbiologia e imunologia. 3. Parasitologia. 4. Micologia. 5. Radiobiologia. 6. Exames 
hematológicos, bacteriológicos e parasitológicos. 7. Urinálises. 8. Sorologia. 9. Imunopatologia. 10. Citopatologia. 
11. Introdução ao estudo dos Antibióticos. 12. Técnicas Radiológicas. 13. Virologia. 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 Jornalista) 
1. Característica do texto jornalístico. 2. Análise dos gêneros do discurso jornalístico. 3. Noções de Língua 
Portuguesa aplicada ao jornalismo. 4. Técnicas de entrevista e reportagem. 5. A preparação da cobertura 
jornalística: produção e pauta. 6. Aspectos gráficos e textuais da edição jornalística. 7. As técnicas específicas do 
Fotojornalismo. 8. Vocabulário técnico e profissional do jornalismo. 9. O planejamento editorial e a concepção de 
produtos jornalísticos. 10. Ética e legislação aplicada ao exercício da profissão. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Repórter Fotográfico) 
Equipamentos e recurso fotográficos. História da fotografia. Câmara fotográfica. O filme. O ato de fotografar: 
enquadramento, composição e técnica de enquadramento, fotometragem, profundidade de campo, velocidade e 
recursos da câmara fotográfica. Prática de laboratório, revelação de filme, uso dos produtos químicos e manuseio 
dos equipamentos do laboratório. Prática de laboratório, ampliação. Uso de papéis fotográficos, químicos e 
ampliadores. Imagem Digital. Sistema Photo CD. Tabela de impressão para câmaras Digitais e Scanners. 
Apreciação fotográfica. Corte, edição, fotojornalismo e prática fotográfica. Ótica fotográfica, uso de objetivas. 
Elaboração de pauta de trabalho fotográfico e realização de foto-reportagem. Uso do software Adobe Photoshop. 
  
Conhecimentos Específicos (Cargo Secretario Executivo) 
1. Ética profissional do Secretário: qualidades necessárias à profissão. Responsabilidade e comportamento 
empresarial. 2. Elementos de documentação - características, tipos e utilização adequada. 3. Elementos de 
arquivo: características, tipos, técnicas de arquivamento. 4. Segurança e conservação de arquivos. 4. 
Planejamento, organização e controle dos serviços da secretaria: tipos e utilização dos gráficos na organização. 5. 
Normas e técnicas para correspondência: ata, redação oficial e empresarial. 6. Atendimento de telefone. 
Preparação de reuniões, conferências e preparação de viagens. 7. Comunicação institucional: fluxos de 
comunicação: tipos e veículos: relacionamento interpessoal com chefes e servidores. 8. Noções sobre tecnologia 
da informação 9. Noções básicas de Internet, Intranet, processador de texto - Word/2003 e planilha eletrônica; 
Excel 2003. 10.  Atividades secretariais aplicadas a área de Gestão de Recursos Humanos (planejamento, 
supervisão e organização de serviços em RH). 11.  Consultoria Organizacional a Empresas Públicas e Privadas 
(noções de assessoramento, direção, supervisão e análise de dados). 12. Análise e Consultoria Secretarial a 
Bancos de Dados Empresariais. 13. Relações Públicas, Cerimonial e Etiqueta. 14. Noções Gerais de Catalogação, 
agendamento e arquivística. 15. Técnicas Redacionais (Redação Oficial e Empresarial). 16. Assessoramento em 
RH na área de Psicologia das Relações Interpessoais. 17. Organização e Métodos Empresariais (funções de 
assessoramento e planejamento). 18.  Administração e Marketing (área geral de projetos, consultorias e 
assessoria secretarial). 19. Atendimento bilíngüe e/ou trilingue (de acordo com a especificidade da formação). 20. 
Noções básicas de contabilidade, matemática financeira e estatística. 21.  Informática Aplicada ao Secretariado 
(gerenciamento de e-mails. Mala direta, banco de dados, aplicação de softwares, informática empresarial). 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Webdesigner) 
Conhecimentos de ferramentas para criação de desenhos e tratamento de imagens - Tecnologias: Corel  Draw, 
Flash, Photoshop e Fireworks; Conhecimento de técnicas utilizadas nos processos de criação artística, design, 
utilização de cores e fontes para o padrão internet; Conhecimento de desenvolvimento de páginas e aplicativos 
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WEB, construção e implantação de WEB sites-Tecnologias: HTML, CSS, Javascript, PHP e Dreamweaver; 
Conhecimentos dos softwares: PageMaker, Word, Excel, Power Point, Ftp e SSH; Noções básicas de redes e 
metodologias de análise e implantação de sistemas; Idioma inglês com domínio suficiente para leitura de manuais 
técnicos. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Biólogo) 
Controle e prevenção de infecção hospitalar: biossegurança. Controle de qualidade em laboratório. Coleta e 
transporte dos diversos materiais biológicos. Parasitologia: métodos diagnósticos utilizados; características 
morfológicas e ciclos evolutivos dos diversos parasitas. Microbiologia: técnicas de isolamento, cultura e 
identificação de bactérias G+ e G-; fundamento dos métodos de Ziehl Neelsen; procedimentos microbiológicos 
utilizados para controle de infecção hospitalar; diagnóstico laboratorial das micoses, isolamento e identificação de 
leveduras; diagnóstico laboratorial das meningites. Imunologia: mecanismos de resposta imunológica; imunidade 
às infecções bacterianas virais e parasitárias; patologia das doenças e imunodiagnóstico do HIV, Hepatites A, B e 
C, toxoplasmose, rubéola, chagas, sífilis e mononucleose infecciosa; mecanismos das doenças autoimunes; 
diagnóstico laboratorial das doenças reumáticas. Hematologia: dosagens hematimétricas ( eritrograma e 
leucograma); características morfológicas das células sanguíneas; características gerais  e diagnóstico laboratorial 
das anemias e leucemias; coagulograma; Bioquímica: dosagens séricas em Bioquímica Clínica; perfil bioquímico 
para função hepática, pancreática, renal e cardíaca; gasometria; Bioquímica Urinária. Urinálise: exame físico 
químico do sedimento urinário. Líquido cefalorraquidiano: exame quimiocitológico; bacterioscopia, prova do látex e 
cultura. 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 Fonoaudiólogo) 
Desenvolvimento da audição. Avaliação audiológica. Patologia do ouvido. Próteses auditivas. Otoneurologia. 
Avalição fonoaudiológica. Anamnese, avaliação, hipótese diagnóstica, desenvolvimento da linguagem. Gagueira. 
Disfonias. Fissuras palatinas. Paralisia cerebral. Deficiência mental. Afasia. Distúrbios articulatórios. Deglutição 
atípica. 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 Fisioterapeuta) 
1- Métodos e Técnicas de Avaliação Muscular e Articular. 2- Fisioterapia Geral - Termoterapia: Efeitos físicos e 
químicos, biológicos, indicações e contra-indicações, principais geradores de calor superficial; Eletroterapia: 
Galvanização, Faradização, Efeitos físico-químicos, indicações e contra-indicações; Hidroterapia: Crioterapia, 
Turbilhão, banho de contraste, mecanismo de ação, efeitos físicos e químicos e fisiológicos, indicações e contra-
indicações; Cinesioterapia: Movimentos ativos e passivos, técnica de relaxamento muscular, coordenação 
muscular, postura e marcha; Mecanoterapia 3- Neurologia: Noções de Anatomia, Fisiologia e Fisiopatologia do 
SNC; Patologias Neurológicas do SNC e SNP, suas inerentes seqüelas; Avaliação Fisioterápica Neurológica 
usada em Fisioterapia; Tratamento Fisioterápico em pacientes Neurológicos nas suas diversas fases. 4- 
Fisioterapia em Traumatologia1 ortopedia e reumatologia. 5- Fisioterapia Cardio-Pulmonar, prevenção e 
reabilitação; 6- Fisioterapia nas incapacidades cardiovasculares; 7- Reabilitação do amputado e dos queimados; 
8- Atuação da Fisioterapia em Hanseníase; 9- Órteses e Próteses; 10- Anatomia e Fisiologia Humana. 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 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. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Terapeuta Ocupacional) 
1. Políticas de saúde e Modelos Assistenciais em Saúde. 2. Modelos de Terapia Ocupacional. 3. Relação Homem 
- Trabalho - Doença. 4. Terapia Ocupacional nas disfunções neurológicas. 5. Terapia Ocupacional nas deficiências 
Sensoriais. 6. Avaliação em Terapia Ocupacional. 7. Terapia Ocupacional no processo de Re-Habilitação da 
criança. 8. Terapia Ocupacional no processo de Reabilitação do Adulto. 9. Terapia ocupacional em Saúde Mental. 
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 Pedagógicos (Comum aos cargos de Especialista em Educação – Supervisor Escolar, 
Especialista em Educação – Orientador Educacional, Especialista em Educação – Psicopedagogo, 
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Especialista em Educação – Supervisor Escolar (zona rural - Piaçacá) e Especialista em Educação – 
Supervisor Escolar (zona rural - Ilha de Santana)) 
1.1. Legislação da Educação Brasileira: Constituição Federal de 88 (Arts. 205 a 214), Estatuto da Criança e do 
Adolescente (arts. 53 a 73, 129 a 140); LDB nº 9.394/96 – Arts. 01 a 34, 37 a 38, 58 a 67. 1.2.  Parâmetros 
curriculares nacionais. 1.3. A natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política e educacional. 
1.4. As contribuições das tendências pedagógicas para a educação 1.5 Psicologia genética: estudo do 
desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança e do adolescente e suas implicações prático-pedagógicas. 
1.6 As contribuições de Piaget e Vygotsky à Educação. 1.7. Pedagogia de Projeto: conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais. 1.8. Planejamento educacional, de ensino, curricular e projeto pedagógico da escola. 
1.9. Concepções de currículo. 1.10. Modalidades de Gestão. 1.11. Avaliação do ensino x aprendizagem. 1.12. 
Fracasso escolar. 1.13. A educação inclusiva. 1.14. Cotidiano da escola: interdisciplinaridade, conselho de classe 
e conselho escolar. 
 
Conhecimentos Específicos (Comum aos cargos de Especialista em Educação-Supervisor Escolar, 
Especialista em Educação – Supervisor Escolar (zona rural - Piaçacá) e Especialista em Educação – 
Supervisor Escolar (zona rural - Ilha de Santana)) 
1. Evolução Histórica, Conceitos, Princípios, Objetivos e Funções. 2. Estratégias específicas da ação supervisora. 
3. Procedimentos técnicos de Supervisão Escolar.  
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Especialista em Educação – Orientador Educacional) 
1. Evolução Histórica, Conceitos, Princípios, Objetivos e Funções. 2. Técnicas de Orientação Educacional. 3. 
Planejamento em Orientação Educacional. 4. Orientação Profissional. 
 
Conhecimentos Específicos (Cargo Especialista em Educação - Psicopedagogo) 
1. A Psicopedagogia e as pressuposições psicológicas da Educação. 2. As contribuições de Freud e Carl Rogers 
para a Psicopedagogia. 3. Métodos trabalhados na Psicopedagogia. 4. O significado de Educação no nível 
Psicológico. 5. A Psicologia da Educação e a identificação dos problemas da aprendizagem. 6. O Psicopedagogo 
e o planejamento Educacional. 7. As teorias psicogenéticas e o diagnóstico psicopedagógico. 8. A ética na 
Psicopedagogia. 9. O papel do Psicopedagogo nas relações com toda a comunidade escolar. 
 


