
Página 1 de 20 

ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO    

MATEMÁTICA 

CARGOS REQUISITO DE 
ESCOLARIDADE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Oficial de Obras e Serviços  

Operador de Maquinas e 
Equipamentos 

Ensino 
Fundamental I 

Completo 
(concluída a 4º 

série) 

Operações Fundamentais (adição, subtração, 
multiplicação e divisão) com números naturais, 
fracionários e decimais; Medidas de comprimento, 
superfície, volume e capacidade, massa e tempo; 
Porcentagem. 

Auxiliar Administrativo 
Agente de Segurança Patrimonial 
Agente de Serviços Especiais 
Motorista 

Ensino 
Fundamental 

Completo 
(concluída a 8º 

série) 

Conjuntos numéricos. Operações com conjuntos. 
Números naturais, inteiros, racionais e reais. 
Fatoração e números primos - divisibilidade, máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Razões e 
proporções; divisão proporcional.  Regras de três 
simples e composta. Porcentagem. Interpretação de 
gráficos e tabelas. Equações do 1.º grau. Sistemas 
lineares. Noções de geometria plana - retas, 
ângulos, paralelismo e perpendicularismo, triângulos 
e quadriláteros. Conhecimentos básicos sobre 
perímetro e área de figuras planas. Conhecimentos 
básicos sobre volumes de sólidos. Sistemas de 
medidas - tempo, massa, comprimento, área, 
volume. 
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PORTUGUÊS 

CARGOS REQUISITO DE 
ESCOLARIDADE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Auxiliar de Serviços Gerais  

Gari 
Alfabetizado 

Análise e compreensão de textos: informações explícitas 
e implícitas. 

Oficial de Obras e Serviços  
Operador de Maquinas e 
Equipamentos 

Ensino 
Fundamental I 

Completo 
(concluída a 4º 

série) 

Interpretação de texto; Ordenação de fragmentos 
textuais; Semântica: Sinonímia e Antonímia; Ortografia: 
Abreviaturas, siglas; Morfologia: Substantivo, adjetivo e 
verbo. 

Auxiliar Administrativo 
Agente de Segurança 
Patrimonial 

Agente de Serviços Especiais 
Motorista 

Ensino 
Fundamental 

Completo 
(concluída a 8º 

série) 

Compreensão e interpretação de textos. Significado das 
palavras. Denotação e conotação. Emprego das classes 
de palavras. Sintaxe da oração e do período. 
Concordância nominal e verbal. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 

Agente Administrativo 

Agente de Fiscalização  
Agente de Segurança Coletiva  
Agente de Trânsito 

Agente de Tributos 
Auxiliar de Enfermagem 
Técnico de Laboratório  

Técnico de Nível Médio 
Técnico de Segurança no 
Trabalho 

Técnico em Meio Ambiente 

Técnico em Prótese Dentária 
Técnico em Radiologia 
Técnico em Tráfego e Transporte

 

Topógrafo 

Ensino Médio 
Completo 

Compreensão e interpretação de textos. Tipologia 
textual.  Paráfrase, perífrase, síntese e resumo.  
Processos de coesão textual.  Sintaxe de construção: 
coordenação e subordinação.  Emprego das classes de 
palavras.  Morfossintaxe: estrutura e formação de 
palavras. Emprego das classes de palavras.  
Concordância. Regência. Significação literal e contextual 
dos vocábulos. Pontuação.  Ortografia oficial. Redação 
na modalidade escrita, formal e culta da língua 
portuguesa. 
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PORTUGUÊS 

CARGOS REQUISITO DE 
ESCOLARIDADE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Administrador 

Advogado 

Arquiteto 

Assistente Social 
Bibliotecário 

Biólogo 

Contador 
Enfermeiro 
Engenheiro Agrônomo 

Engenheiro Civil 

Engenheiro de Segurança no 
Trabalho 
Engenheiro Florestal 

Engenheiro Mecânico 
Engenheiro Sanitarista 
Farmacêutico 

Farmacêutico Bioquímico 
Farmacêutico de Alimentos 
Fisioterapeuta 

Fonoaudiólogo 
Geógrafo 

Médico 
Médico Veterinário 

Nutricionista  

Odontólogo  
Pedagogo 

Psicólogo 
Técnico de Nível Superior 

Técnico de Nível Superior em 
Informática 

Terapeuta Ocupacional  

Curso Superior 
Completo 

LÍNGUA E LINGUAGEM: Norma culta e variedades 
lingüísticas. Semântica e interação. Significação das 
palavras. Denotação e conotação. Funções da 
Linguagem. Textualidade (coesão, coerência e contexto 
discursivo).  MORFOSSINTAXE: Estudo dos verbos e 
sua relação com as formas pronominais. Sintaxe do 
período e da oração e seus dois eixos: coordenação e 
subordinação: Sintaxe de Concordância. Sintaxe de 
Colocação. Sintaxe de Regência. Análise Sintática. 
Estudo das classes gramaticais (incluindo classificação e 
flexão): Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, 
Advérbio, Conjunção, Preposição, Interjeição, 
Conectivos, Formas variantes. Emprego das palavras. 
ORTOGRAFIA E ACENTUAÇÃO.  ESTUDO DE 
TEXTOS: Interpretação de textos. Tópico frasal e sua 
relação com idéias secundárias.  Pontuação.  Conteúdo, 
idéias e tipos de texto. O texto literário: tema, foco 
narrativo, personagens, tempo. 
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INFORMÁTICA 

CARGOS REQUISITO DE 
ESCOLARIDADE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Agente Administrativo 

Agente de Fiscalização  
Agente de Segurança Coletiva  
Agente de Trânsito 

Agente de Tributos 
Auxiliar de Enfermagem 
Técnico de Laboratório  

Técnico de Nível Médio 
Técnico de Segurança no Trabalho 
Técnico em Meio Ambiente 
Técnico em Prótese Dentária 

Técnico em Radiologia 

Técnico em Tráfego e Transporte 
Topógrafo 

Ensino Médio 
Completo 

Conceitos básicos de software e hardware. 
Noções do ambiente Windows XP. Editor 
de texto Word XP. Conceitos de internet e 
intranet. Internet explorer. Correio 
eletrônico (webmail). Cópias de segurança 
(backup). Conceito e organização de 
arquivos (pastas/diretórios). Noções 
básicas de armazenamento de dados. 

Administrador 

Advogado 
Arquiteto 

Assistente Social 
Bibliotecário 
Biólogo 

Contador 
Enfermeiro 
Engenheiro Agrônomo 

Engenheiro Civil: 
Engenheiro de Segurança no Trabalho 
Engenheiro Florestal 
Engenheiro Mecânico 

Engenheiro Sanitarista 

Farmacêutico 
Farmacêutico Bioquímico 
Farmacêutico de Alimentos 

Fisioterapeuta 
Fonoaudiólogo 
Geógrafo 

Médico 
Médico Veterinário 
Nutricionista  

Odontólogo  
Pedagogo 
Psicólogo 

Técnico de Nível Superior 
Técnico de Nível Superior em Informática 
Terapeuta Ocupacional  

Curso Superior 
Completo 

Conceitos básicos de software e hardware. 
Noções do ambiente Windows XP. Editor 
de texto Word XP. Conceitos de internet e 
intranet. Internet explorer. Correio 
eletrônico (webmail). Cópias de segurança 
(backup). Conceito e organização de 
arquivos (pastas/diretórios). Noções 
básicas de armazenamento de dados. 
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CONHECIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CARGOS REQUISITO DE 
ESCOLARIDADE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Agente Administrativo 
Agente de Fiscalização  

Agente de Segurança Coletiva  

Agente de Trânsito 
Agente de Tributos 

Auxiliar de Enfermagem 

Técnico de Laboratório  
Técnico de Nível Médio 
Técnico de Segurança no Trabalho 
Técnico em Meio Ambiente 

Técnico em Prótese Dentária 
Técnico em Radiologia 

Técnico em Tráfego e Transporte 

Topógrafo 

Ensino Médio 
Completo 

Organização, Sistemas e Métodos: 
Estruturas Organizacionais e Análise 
Administrativa. Técnicas de Comunicação e 
Atendimento ao Público. Noções de 
Administração de Pessoas: treinamento e 
desenvolvimento; avaliação de 
desempenho. Noções de Administração de 
Recursos Materiais: Planejamento e 
controle de estoques; Planejamento e 
controle dos bens patrimoniais. Noções de 
Administração Pública: Princípios 
Constitucionais da Administração Pública; 
Licitação - Lei nº. 8.666/1993; Contrato 
Administrativo; Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis da Administração 
Direta, das Autarquias e Fundações 
Públicas do Estado.     

Administrador 

Advogado 

Arquiteto 

Assistente Social 
Bibliotecário 

Biólogo 

Contador 
Enfermeiro 
Engenheiro Agrônomo 

Engenheiro Civil: 
Engenheiro de Segurança no Trabalho 
Engenheiro Florestal 
Engenheiro Mecânico 

Engenheiro Sanitarista 
Farmacêutico 

Farmacêutico Bioquímico 
Farmacêutico de Alimentos 
Fisioterapeuta 

Fonoaudiólogo 
Geógrafo 

Médico 
Médico Veterinário 
Nutricionista  

Odontólogo  
Pedagogo 

Psicólogo 
Técnico de Nível Superior 

Técnico de Nível Superior em Informática 
Terapeuta Ocupacional  

Curso Superior 
Completo 

Princípios Constitucionais da Administração 
Pública. Princípios Explícitos e Implícitos; 
Poder discricionário. Poder Vinculado. 
Poder Disciplinar. Poder Regulamentar. 
Poder de Polícia. Administração Pública. 
Organização administrativa. Centralização. 
Descentralização. Desconcentração. 
Órgãos públicos. Administração Indireta. 
Autarquias. Fundações Públicas. Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista. 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Civis. A Constituição Federal de 1988.  Atos 
Administrativos (Conceito; Atributos; 
Elementos; Classificação; Anulação; 
Revogação e Convalidação.) Licitação 
(Conceito. Princípios. Modalidades. 
Procedimento. Dispensa e inexigibilidade. 
Revogação e anulação. Sanções 
Administrativas. A Lei nº. 8.666/1993.) 
Contrato Administrativo (Características. 
Formalização, execução e rescisão. 
Espécies.) Convênios. Bens Públicos. 
Conceito. Regime Jurídico. Classificação. 
Afetação e desafetação. Formas de 
aquisição e alienação de bens públicos. 
Formas de utilização dos bens públicos 
pelos particulares.  
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES E QUESTÕES DE ÉTICA 

CARGOS REQUISITO DE 
ESCOLARIDADE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Oficial de Obras e Serviços  

Operador de Maquinas e 
Equipamentos 

Ensino Fundamental 
I Completo 

(concluída a 4º série)

 
Atualidades do setor político, econômico e social 
de Vitória da Conquista, da Bahia, do Brasil e do 
Mundo. A ética no Serviço Público. 

Auxiliar Administrativo 

Agente de Segurança Patrimonial 

Agente de Serviços Especiais 

Motorista 

Ensino Fundamental 
Completo (concluída 

a 8º série) 

Atualidades do setor político, econômico e social 
de Vitória da Conquista, da Bahia, do Brasil e do 
Mundo. A ética no Serviço Público. 

Agente Administrativo 

Agente de Fiscalização  

Agente de Segurança Coletiva  
Agente de Trânsito 

Agente de Tributos 

Auxiliar de Enfermagem 
Técnico de Laboratório  
Técnico de Nível Médio 

Técnico de Segurança no Trabalho 
Técnico em Meio Ambiente 
Técnico em Prótese Dentária 
Técnico em Radiologia 

Técnico em Tráfego e Transporte 
Topógrafo 

Ensino Médio 
Completo 

Atualidades do setor político, econômico e social 
na Bahia, no Brasil, e no mundo. Curiosidades. 
Questões ambientais; segurança; arte; literatura, e 
suas vinculações históricas.  A Ética no Serviço 
Público. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Agente Administrativo REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo; classificação de 
documentos e correspondências; correspondência oficial; processos administrativos: formação, autuação e 
tramitação; gestão de material e controle de estoques e almoxarifado; organização administrativa dos serviços 
do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos; qualidade no atendimento ao público; a imagem da instituição, a 
imagem profissional, sigilo e postura; Formas de tratamento - Decretos - Organograma - Poderes Legislativo e 
Executivo Municipal - Constituição Federal Art. º 6º a 11.    

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Agente de Fiscalização REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Funções do Fiscal, Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos, Fato Gerador; 
Isenção dos contribuintes; Responsabilidade tributária; Lei 8666/93; Contribuição de Melhoria, Hierarquia, 
Direitos e deveres do funcionário, Fiscalização de feiras livres, Comércio ambulante (Código de Postura), 
Finalidades da fiscalização; Galerias; Ferramentas; Metragem; Cobiçarem; Recebimento Definitivo; Tributos. 
Regulamentação de obras, registros, documentação de habilitação para execução de Obras, e Alvará.   

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Agente de Segurança Coletiva REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Exercício da guarda interna e externa das dependências das áreas públicas; 
Manutenção da ordem e disciplina no local de trabalho; Prevenção de acidentes; Prevenção de roubos; 
prevenção de incêndios; Vigilância do patrimônio público extensivo a parques e reservas florestais; auxilio na 
gestão de transito; Manutenção da fluidez e segurança do transito urbano e rural Prestação de informações ao 
público e aos órgãos competentes; Prática de atendimento de telefonemas e anotações de recados; Noções 
básicas de montagem; desmontagem e lubrificação de arma de fogo; Atitudes no serviço; regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho buscando 
promover a educação para a segurança e cidadania. Limpeza e manutenção de móveis e imóveis; Práticas de 
manutenção da segurança no trabalho; Regras de relações humanas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Agente de Trânsito REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Sistema Nacional de Trânsito: Finalidade. Composição. Competências. Noções 
de Direção Defensiva; Educação no Trânsito; Uso correto do  veículo. Normas gerais de circulação e conduta. 
Sinalização de Trânsito. Habilitação: Requisitos, Aprendizagem, Exames, Permissão para Dirigir, Categorias. 
Sinalização de Trânsito. Primeiros Socorros; Proteção ao Meio  Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica 
básica de autos; Sistema Nacional  do  Trânsito. Normas Gerais de circulação e Conduta. Pedestres e 
Condutores de Veículos não Motorizados. Cidadão. Educação Para o Trânsito. Sinalização  de  Trânsito. 
Operação, da Fiscalização e do Policiamento Ostensivo de  Trânsito.  Veículos. Condução de Escolares. 
Habilitação. Infrações. Penalidades e  Multas. Medidas  administrativas. Processo Administrativo. Crimes de 
Trânsito. Conceitos  e Definições. Sinalização. (Código de transito Brasileiro disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Vitória da Conquista)  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Agente de Tributos REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Competência tributária, limitações da competência tributária, Direito Tributário: 
legislação tributária, obrigação tributária, crédito tributário, administração tributária. Espécies Tributárias: 
Imposto, Taxa, Contribuição de Melhoria, Contribuições Parafiscais. Competência Tributária: União, Estados e 
Municípios. Princípios de Direito Tributário. Fato Gerador. Sistema Constitucional Tributário. Repartição e 
Distribuição das Receitas Tributárias. Imunidade Tributária. Sujeitos Ativo e Passivo da Obrigação Tributária. 
Responsabilidade Tributária.  Extinção do Crédito Tributário. Exclusão do Crédito Tributário – Isenção e Anistia. 
Lei 1259/2004 - Código Tributário Municipal disponibilizado no site da Prefeitura 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Auxiliar de Enfermagem REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Ética em Enfermagem; Farmacologia, Técnica no preparo e administração de 
medicamentos; Emergência: conceitos básicos, traumatismos, estado de choque, queimaduras, 
politraumatismos, afogamentos, esmagamento, asfixia, corpo estranho, ferimentos em geral, intoxicações, 
mordedura de cão, ferimentos em geral, primeiros socorros e atendimento de emergência; O serviço de Técnico 
em enfermagem, a equipe de trabalho, relações humanas na enfermagem; Infecção hospitalar: Técnicas 
assépticas, precauções, padrão para transmissão aérea, transmissão por gotículas, transmissão por contato; 
curativos; educação continuada; monitorização da pressão arterial; UTI; Emergências diabéticas, hipertensivas e 
em traumatismos; Saúde da mulher, da criança e do adolescente; Assistência de Enfermagem ao portador de 
diabetes; Assistência de enfermagem ao portador de hipertensão e atualidades no serviço do Técnico de 
Enfermagem. Técnicas de higiene na profissão. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Técnico de Laboratório REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Obtenção e conservação de amostras biológicas destinadas à análise: 
técnicas, anticoagulantes usados, fatores de interferência na qualidade das análises. Equipamentos de uso em 
laboratório, pesagens, volumétrica, microscopia (fotometria - leis de absorção da luz). Princípios bioquímicos 
implicados nas principais dosagens sangüíneas: glicídios, lipídios, protídeos, componentes inorgânicos, uréia, 
creatinina, bilirrubinas e enzimas hepáticas. Urina: análise qualitativa, quantitativa e sedimento. Parasitologia 
Humana: principais métodos para pesquisa de parasitas intestinais; Hematozoários: características morfológicas 
e ciclo evolutivo. 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. Imunologia Clínica: reação de 
precipitação; fixação de complemento; aglutinação. 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. 
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. Tipagem Sangüínea: sistema ABO; 
fator Rh Noções de higiene e assepsia. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Técnico de Nível Médio REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Atos administrativos: conceito, requisitos, pressupostos, atributos, 
classificação, revogação, nulidade, convalidação, discricionariedade, vinculação, prescrição. Licitação: conceito, 
finalidades, princípios, objeto, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, vedação, modalidades. 4. Contratos 
administrativos: conceito, modalidades e rescisão. Agentes Públicos: conceito, espécies, direitos e deveres, 
cargo, emprego e função, provimento, vacância; Serviços públicos: conceito, concessões, permissões, licenças e 
autorizações. Sindicância e Processo Disciplinar. Improbidade Administrativa. Domínio público: conceito e 
classificação dos bens públicos. Controle da administração pública: conceito, tipos e formas de controle, controle 
interno e externo, controle jurisdicional. Processo administrativo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Técnico de Segurança no 
Trabalho REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Acidente do Trabalho (Estatística, Investigação, Análise, Taxa de Freqüência e 
Taxa de Gravidade). Equipamento de Proteção Individual e Coletivo - EPIs/EPC - (seleção, avaliação). Máquinas 
e Equipamentos. Atividades e Operações Insalubres/Atividades e Operações Perigosos (reconhecer os riscos, 
avaliar os riscos e propor medidas de controle e neutralização). Proteção contra incêndio (indicação, solicitação 
e inspeção dos extintores de incêndio). Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Sinalização de 
Segurança. Comunicação de Acidente do Trabalho (registro). 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Técnico em Meio Ambiente REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Bases filosóficas da questão ambiental; 
Fundamentos da questão ambiental; Fundamentos da ecologia; Política de Educação ambiental nas escolas e 
na comunidade; Métodos e Técnicas de análise ambiental; Estrutura e funcionamento do ensino ambiental; 
Didática; Diagnóstico ambiental; Impacto ambiental - análise e relatórios; Trabalho e cidadania; Gestão de 
recursos naturais. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE: Direito ambiental; Economia ambiental; Desenvolvimento 
sustentável; Qualidade e meio ambiente; Saúde, segurança e meio ambiente; Planejamento urbano; Políticas 
Públicas sócio-ambientais; Noções sobre a Lei nº 9.605, Lei de Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de 1998; 
Resolução nº 20 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) de 18 de junho de 1986. Ciências do 
Ambiente. Projetos Ambientais. Legislação Ambiental. Hidrogeologia. Hidrologia. Geomorfologia e Uso e 
Ocupação do Solo. Biomas. Ecossistemas. Geoquímica Ambiental. Climatologia. Avaliação de Impactos 
Ambientais. Planejamento e Implantação de Sistemas de Gestão Ambiental. Recuperação de Áreas 
Degradadas. Pedologia. Análise de Química do Solo, Ar e Água. Hidráulica. Controle de Poluição das Águas. 
Controle de Poluição Atmosférica. Saúde Pública. Planejamento dos Recursos Hídricos. Obras Hidráulicas. 
Conhecimento das normas ISO 9002:2000. PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 
Sistemas de Gestão Ambiental; Estudo da Paisagem Urbana; Gerência, planejamento e financiamento de 
Projetos Ambientais; Gestão das tecnologias limpas e reciclagem; Ecopedagogia; Ecopublicidade. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Técnico em Prótese Dentária

 

REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Ética profissional; Material de prótese; aparelho ortodônticos; prótese total; 
prótese parcial removível; prótese parcial fixa; anatomia e escultura; consolidação das normas do CFO para os 
TPDs. Classificação dos dentes, características. Metoplástica, fundição, técnica de preparo, provisório. 
Encerramento de dentaduras, escultura e montagem dos dentes, ajuste da oclusão, inclusão, acrilização, 
recortes e polimentos. Aparelhos removíveis, técnica de construção. Metalocerâmica, fundição, técnicas de 
aplicação, acabamento. Equipamentos e instrumental. Materiais dentários. Considerações gerais da área. 
Noções gerais de confecção laboratorial de aparelho ortodônticos removíveis. Anatomia e escultura dental: 
descrição das características dos dentes permanentes e oclusão dentária. Passos laboratoriais em prótese 
parcial removível, fixa e total. Materiais dentários: cera, gesso, revestimentos fosfatados, materiais para fundição, 
resinas, porcelanas e soldas. Métodos de esterilização e higiene. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Técnico em Radiologia REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Física das Radiações ionizantes e não ionizantes.  Proteção Radiológica.  
Anatomia Humana. Anatomia Radiológica.  Terminologia Radiográfica.  Equipamentos radiográficos.  Princípios 
Básicos de Formação da Imagem.  Contrastes Radiológicos.  Princípios de Posicionamento.  Posicionamento 
Radiológico.  Processamento Radiográfico (automático e manual). Técnicas e Procedimentos Radiológicos. 
Noções

 

básicas de procedimentos Angiográficos, Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética.  
Humanização. Legislação e Ética. Parâmetros para o funcionamento do SUS. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Técnico em Tráfego e 
Transporte REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Regras de relações humanas adequadas ao trabalho; Normas gerais de 
Circulação e Conduta- CTB Art. 26 a 67;   Sinalização de Transito – CTB Art.80 a 90;  Exigências para a 
circulação de Trânsito CTB Art. Dos veículos: Art. 96 a 102 e Resolução 12;  Engenharia  de Tráfego- operação, 
fiscalização e policiamento ostensivo – CTB Art. 91 a 95 e Resolução 39; Legislação de trânsito: regras gerais de 
circulação;  Tipos de sinalização;   conhecimento sobre documentação de concessão dos serviços de transporte 
coletivo, táxi, escolar, lotações e fretamento; Campanhas de educação no trânsito. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Topógrafo REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Conhecimentos de rotina de levantamento topográfico; interpretação de 
projetos, realização de medições e domínio do instrumental de topografia. A Estação Total, constituição e 
utilização. O GPS: princípio de funcionamento, seu emprego em levantamentos topográficos e locações. 
Levantamentos planimétricos e altimétricos. Conhecimentos de cálculos de agrimensura. Elaboração de mapas 
topográficos. Conhecimentos relativos a padrões de qualidade e segurança nos trabalhos de arruamento, 
estradas, obras hidráulicas e outras. 

  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Administrador REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Teoria Geral de Administração: principais correntes, idéias e principais críticas; 
Introdução à Teoria Geral da Administração: antecedentes históricos da Administração; Administração: história e 
teorias contemporâneas; Administração moderna; desafios da administração moderna; Planejamento: 
fundamentos, tomada de decisões, planejamento estratégico: Organização: fundamentos, responsabilidade, 
autoridade e delegação. Influência: influência e comunicação, liderança, motivação, grupos e cultura 
organizacional: Controle: princípios, tecnologia da informação: Competitividade: qualidade e inovação. Recursos 
Humanos: Gestão de Pessoas: conceitos, evolução histórica, desafios, o profissional de gestão de pessoas: 
recrutamento e seleção: treinamento, desenvolvimento e educação, avaliação de desempenho, cargos e salários 
e carreiras, motivação, liderança e negociação. Administração Pública; Reforma da Administração Pública. 
Noções básicas de Administração. Técnica de elaboração e implementação de projetos organizacionais. 
Finanças: Políticas de Administração de recursos a curto prazo. Ciclos operacional e financeiro; necessidade de 
capital de giro; capital de giro e saldo de tesouraria. Administração do disponível. Fluxo de caixa. Administração 
dos valores a receber. Administração de Estoques. Administração da Produção: papel estratégico e objetivos da 
produção. Estratégia da produção. Projeto em gestão da produção. Projeto de produção e serviços. Projeto da 
rede de operações produtivas. Tecnologia de Processo. Planejamento e controle de capacidade. Planejamento e 
controle de estoques. Planejamento e controle da cadeia de suprimentos. MRP. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Advogado REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Lei Complementar nº 101/2000; Lei Federal 8.666/93, Direito Constitucional: 
Natureza, objeto e conteúdo científico do Direito Constitucional; conceito, objeto, elementos e supremacia da 
Constituição; controle da constitucionalidade; princípios constitucionais. Constituição Federal de 1988: Dos 
Princípios Fundamentais. Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Da Organização do Estado. Da Organização 
dos Poderes. Emendas constitucionais. Da ordem econômica e social na Constituição Federal - Princípios Gerais 
do Direito Administrativo: Da Administração Pública: Pessoas Jurídicas de Direito Público. Órgão e Agentes; Da 
Atividade Administrativa. Princípios Básicos da Administração. Poderes e Deveres do Administrador Público; O 
uso e o abuso do Poder dos Serviços Públicos: Delegação, Concessão, Permissão e Autorização; Dos Poderes 
Administrativos: Vinculado, Discricionário, Disciplinar, Regulamentar e de Polícia; dos Atos Administrativos; da 
Licitação; dos Bens Públicos: Aquisição e Alienação. Administração e Utilização. Imprescritibilidade, 
Impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos; das restrições ao Direito de Propriedade: desapropriação 
direta e indireta. Retrocessão. Servidão Administrativa. Requisição Administrativa. Direito Civil: Das Pessoas. 
Dos Fatos Jurídicos. Dos Bens. Dos Atos Jurídicos. Dos Atos Ilícitos. Da Prescrição. Da Propriedade. Dos 
Contratos - teoria geral, da compra e venda, da troca, da doação, da locação de coisas, do empréstimo, do 
depósito, do mandato, da gestão de negócios, da sociedade. Das Obrigações. Do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8078/90). Direito Comercial: Responsabilidade do Empresário. Da responsabilidade pessoal por 
prejuízos aos credores. Nas sociedades por quotas de responsabilidade limitada (Dec. 3708/19). Nas 
Sociedades Anônimas (Lei n.º 6404/76). Nas Instituições Financeiras (Lei 6024/74). Teoria da Desconsideração 
da Pessoa Jurídica; Dos Contratos Mercantis: Compra e Venda Mercantil, Arrendamento Mercantil (leasing), 
Franquia (Franchising), das Operações Bancárias: Contrato de Abertura de Crédito, Mútuo, da Falência; da 
Propriedade Industrial: marcas e patentes e sua proteção (Lei nº 9279/96). Direito Trabalhista: CLT: 
Consolidação das Leis do Trabalho. Teoria Geral do Direito do Trabalho, Definição de empregado e de 
empregador, a relação de emprego, a extinção do contrato de trabalho, o salário, a equiparação salarial, o 
décimo terceiro salário, o FGTS, a jornada diária de trabalho, o descanso semanal remunerado e nos feriados, 
as férias, o trabalho do menor e da mulher, o empregado rural e o doméstico, o trabalhador temporário, eventual 
e avulso, as relações coletivas de trabalho, os sistemas de organização sindical e o direito de greve. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Arquiteto REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Urbanismo: conceitos gerais. Equipamentos e serviços urbanos: necessidades, 
adequação, tipo, dimensionamento e localização. Controle do uso e da ocupação do solo. Serviços públicos. 
Atribuição dos poderes públicos. Preservação do Meio Ambiente natural e construído. Estrutura urbana. Sistema 
viário. Projetos de urbanização. Loteamentos. Noções sobre: distribuição de água, energia elétrica e esgoto 
sanitário. Noções sobre resistência dos materiais. Técnica de materiais e construções. Projeto arquitetônico. A 
cidade como arquitetura. A forma dos espaços. Arquitetura moderna. Arquitetura brasileira. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Assistente Social REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: O Serviço Social e interdisciplinaridade; Legislação: Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS); Lei de criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e 
Adolescente; Saúde e Educação; Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, 
grupos sociais; O papel do assistente social; A prática do Serviço Social: referências teóricas - prática; Políticas 
de gestão de assistência social: planejamento, plano, programa, projeto; Trabalho com comunidades; 
Atendimento familiar e individual. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e no Conselho Tutelar; 
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Bibliotecário REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Organização e administração de unidades de informação: a biblioteca no 
contexto da instituição (funções e objetivos); a biblioteca especializada; planejamento e avaliação em bibliotecas; 
as tecnologias da informação e sua utilização nas bibliotecas; desenvolvimento e avaliação de coleções. 
Organização de itens no acervo de uma unidade de informação: funções e estrutura de catálogos (dicionário e 
sistemático); representação descritiva de documentos (catalogação); formato MARC; pontos de acesso para a 
recuperação da informação (entradas de autor, título e assunto, entradas analíticas); linguagens de indexação 
em sistema de recuperação da informação; linguagens verbais (lista de cabeçalho de assunto - LCA, e tesouros); 
classificação Decimal Universal (CDU); uso de linguagem natural em sistema de recuperação da informação. 
Fontes de informação: conceituação; fontes de informação especializada (características, uso, avaliação); 
informação e documentação na área do Direito; principais fontes de informação no Direito Brasileiro; publicações 
oficiais; sistema PRODASEN. - Produtos e serviços nas unidades de informação: serviço de referência 
(conceituação, objetivo e finalidade, recursos e avaliação); normalização de documentos; normas da ABNT. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Biólogo REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Bactérias patogênicas: Morfologia e ultra-estrutura: Dimensões, formas e 
agrupamentos das células; fragelos, microfibrilas, cápsulas e camadas limosas, parede celular (diferenças entre 
bactérias Gram positivas e Gram negativas), protoplastos e esferoplastos, espaço periplásmico, membrana 
plasmática, estruturas citoplasmáticas. Fisiologia: Nutrientes, condições de crescimento, transportes através de 
membrana, crescimento populacional, reprodução, espoluração e germinação. Isolamento e identificação: 
Técnicas de amostragem, isolamento e cultivo; microscopia, propriedades tintoriais, identificação metabólica, 
pesquisas determinantes de patogeneicidade das respectivas bactérias patogênicas. Utilização dos diversos 
sistemas de classificação. Bioquímica bacteriana: Metabolismo heterotrófico e anaeróbio para geração de 
energia: Glicólise; via pentosefosfato, via Entner-Doudoroff; fermentações alcoólica, lática, propiônica, butirica e 
butanodiol. Metabolismo heterotrófico e aeróbio para geração de energia: Ciclo do ácido tricarboxílico, rações 
anapleróticas, sistemas transportadores de elétrons e fosforilação oxidativa, superóxido dismutase. Metabolismo 
lipídeos e proteínas: Desassimilativo. Biossíntese: Glicogênio, Ácido poli-b-hidroxibutírico, polifosfatos, ácidos 
teicóicos, peptidioglucanas, lipopolissacarídeos, aminoácidos, proteínas, nucleotídeos. Integração de 
metabolismo. Purificação de proteínas e polissarcarídeos. Processos de separação; processos de ruptura 
celular, técnicas de recuperação, concentração, fracionamento e purificação. Processos fermentativos. 
Tecnologia da produção de: Antibióticos por processos fermentativos e semi-sintéticos. Vacinas. Ácidos 
orgânicos, Vitaminas, Aminoácidos, Enzimas, Biopolímeros, Biomassa e Proteínas. Engenharia Bioquímica: 
Esterilização de equipamentos, meios de fermentação e ar. Agitação e aeração em fermentadores. Condução 
dos processos fermentativos (bateladas e contínuo). Cinética dos processos fermentativos. Tipos de 
fermentadores industriais. Operação e controles de uma indústria de fermentação. Separação e purificação de 
produtos de fermentação. Controles da qualidade e biotecnologia: Controle genético. Controle microbiológico. 
Controle bioquímico. Controle farmacológico. Controle organoléptico. Utilização da estatística no controle da 
qualidade. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Contador REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Contabilidade Geral; Contabilidade de custos; Legislação e ética profissional do 
contabilista; Princípios fundamentais de contabilidade e Normas brasileiras de contabilidade. Contabilidade 
Pública, em atendimento aos códigos da administração financeira, em especial a Lei. 4.320/64 e Lei 
Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, como instrumentos de planejamento; Contabilidade Gerencial.  Noções 
sobre auditoria. Regimes contábeis: Conceito, princípios, regimes e regime adotado no Brasil. Orçamento 
público: Significado e processo, definição, princípios orçamentários, ciclo orçamentário, orçamento por 
programas, categorias de programação, Receita pública: Conceito, classificação, receita orçamentária e extra 
orçamentária, estágios, restituição e anulação de receitas, escrituração, divida ativa, Reserva de Contingência. 
Despesa pública: Conceito e classificação, estágios da despesa: fixação da despesa, empenho, liquidação da 
despesa. Resto a Pagar, divida pública e regime de adiantamento. Patrimônio público: Variações patrimoniais, 
variações ativas e passivas e sua escrituração. Créditos adicionais: Conceito, classificação e escrituração. 
Balanços: Conceito, balanço orçamentário, financeiro e patrimonial. Tomadas e prestações de contas, controle 
interno e externo. Tributos e impostos. Licitação; Conceito, legislação aplicada, edital, modalidades de licitação. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Enfermeiro REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Ética e legislação profissional. Políticas de Saúde. Vigilância epidemiológica e 
Sanitária. A educação em saúde na prática do PSF. Sistema de informação da atenção básica. Sistematização 
da Assistência de Enfermagem (SAE). Diagnósticos de Enfermagem (CIPE/CIPESC). Desequilíbrio 
hidroeletrolítico. Técnicas básicas de enfermagem: Lavagem básica das mãos, oxigênio terapia, termoterapia, 
crioterapia, banho no leito, lavagem dos cabelos, higiene intima, higiene oral, bandagem, curativo limpo e 
contaminado, sondagem vesical e nasogástrica, gavagem, nebulização, contenção, sinais vitais, retirada de 
ponto, mobilização. Administração de medicamentos. O Enfermeiro nos programas Ministeriais: PNI; 
Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes, DST’s/AIDS, Pré-natal (Baixo e alto risco), Planejamento 
Familiar. Atenção a Saúde da Mulher. Atenção a Saúde da Criança e do RN (pré-termo, termo e pós-termo). 
Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Saúde da família na busca da humanização e da ética na 
atenção a saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de feridas. Primeiros Socorros. Atenção da equipe de 
enfermagem na Administração das assistências de enfermagem. Assistência de enfermagem nas doenças 
infecto-contagiosas e parasitárias. Doenças endêmicas (Dengue, cólera, chagas, esquistossomose etc.). 
Indicadores Básicos de Saúde. Controle da dor no domicílio. Assistência de enfermagem ao paciente com 
câncer. Intervenções de enfermagem na internação domiciliar e assistência de enfermagem em domicílio. Visitas 
Domiciliares. Processo de supervisão e instrução dos Auxiliares de enfermagem e Agentes Comunitários de 
Saúde. Gerenciamento da unidade básica de saúde. Trabalho em equipe multiprofissional. Relacionamento 
Interpessoal. Assistência de enfermagem aos pacientes de clínica Médica e Cirúrgica relativas aos sistemas: 
cardiovascular, grastro-intestinal, respiratório, renal, músculo-esquelético, neurológico e endócrino. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Engenheiro Agrônomo REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Os solos da Região – Classificação, morfologia e gênese. Características e 
propriedades químicas, físicas e biológicas. Aptidão agrícola dos solos. Planejamento e práticas 
conservacionistas. Características químicas dos solos. Fertilidade: adubos e adubação. Calagem. Microbiologia 
dos solos. Natureza e propriedades dos solos. Clima. Variáveis climáticas. Hidrologia. Ciclo Hidrológico. 
Meteorologia. Bacias Hidrográficas. Produção vegetal. As principais culturas da Região. Tratos Culturais. Pragas 
e fitossanidade. Hidráulica Agrícola. Princípios Fundamentais. Estruturas hidráulicas e seu dimensionamento. 
Irrigação e drenagem. A água no solo. Relação solo-água-clima-planta. Evapotranspiração. Os métodos de 
irrigação. Drenagem: princípios gerais; tipos de drenos. Barragens de terra. Características gerais. Detalhes 
construtivos. Comportas e vertedores. Bacias hidrográficas e hidráulicas. Produção animal: principais aspectos 
técnicos das explorações bovina, ovina, suína e avícola. Nutrição animal: princípios fundamentais, macro e micro 
nutrientes. Alimentos concentrados e volumosos. A Aqüicultura. Agroecologia. Conceitos e 
princípios.Zoneamento agrícola e regiões agroecológicas da Bahia. Avaliação e perícia agronômica. Princípios 
gerais, objetivos e metodologias. As pastagens nativas e cultivadas. Manejo e conservação. Agrotóxicos: 
conceito e características gerais dos produtos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Engenheiro Civil REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Planejamento, controle orçamento de obras. Execução de obras civis. 
Topografia e terraplanagem; locação de obras; sondagens; instalações provisórias. Canteiro de obras; proteção 
e segurança depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas. Fundações.  Escoramentos. 
Estrutura de concreto; formas; armação; Argamassas; Instalações prediais. Alvenarias. Revestimentos.  
Esquadrias. Coberturas. Pisos. Impermeabilização Isolamento térmico. Materiais de construção civil.  
 Aglomerantes - gesso, cal, cimento portland. Agregados; Argamassa; Concreto: dosagem; tecnologia do 
concreto. Aço Madeira Materiais cerâmicos vidros, Tintas e vernizes. Recebimento e armazenamento de 
materiais. Mecânica dos solos. Origem, formação e propriedades dos solos. Índices físicos. Pressões nos solos.  
Prospecção geotécnica. Permeabilidade dos solos; percolação nos solos. Compactação dos solos; 
compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa de recalques. Resistência ao cisalhamento dos 
solos. Empuxos de terra; estrutura de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e 
estabilidade das fundações profundas. Resistência dos materiais. Deformações. Teoria da elasticidade.  Analise 
de tensões.  Flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem.  Analise estrutural. Esforço 
normal, esforço constante, torção e momento fletor. Estudos das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas, 
gerber, quadros, arcos e treliças); deformação e deslocamentos em estrutura isostática; linhas de influência em 
estrutura isostáticas; esforço sob ação de carregamento, variação de temperatura e movimento nos apoios.  
Estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; métodos dos descolamentos; processo de Cross e linhas de 
influência em estruturas hiperestáticas. Dimensionamento do concreto armado. Estados limites; aderência; 
ancoragem e emendas em barras de armação. Dimensionamento de seções retangulares sob flexão. 
Dimensionamento de seções T. Cisalhamento. Dimensionamento de peças de concreto armado submetidas à 
torção. Dimensionamento de pilares. Detalhamento de armação em concreto armado. Norma NBR 6118 (2003) - 
Projeto de estrutura de concreto - procedimentos. Instalações prediais. Instalações elétricas. Instalações de 
esgoto. Instalações de telefone e instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água 
quente). Estradas e pavimentos urbanos. Saneamento básico: tratamento de água e esgoto. Noções de 
barragens e açudes. Hidráulica aplicada e hidrologia. Saúde e segurança ocupacional em canteiro de obras; 
norma NR 18 Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria da construção (118.0002). 14. 
Responsabilidade civil e criminal em obras de engenharia e conhecimentos legais sobre enquadramento dos 
responsáveis referentes aos Art. n° 121 e 132 do Código Penal. Patologia das obras de engenharia civil.  
Engenharia de avaliação: legislação e normas, laudos de avaliação. Licitações e contratos da Administração 
Publicam (lei n° 8.666/93). Qualidade. Qualidade de obras e certificação de empresas; Aproveitamento de 
resíduos e sustentabilidade na construção; Inovação tecnológica e Racionalização da construção; Portaria nº. 
134: programa Brasileiro da qualidade e produtividade na construção habitacional - PBQP-H, Ministério do 
Planejamento e Orçamento, 18 de dezembro de 1998. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Engenheiro de Segurança 
no Trabalho REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – (implantação, 
treinamento); Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s – (seleção, avaliação). Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais – PPRA – (identificação, avaliação, e medidas de controle e monitoramento dos riscos 
ambientais). Instalações Serviços em eletricidade (proteção contra choques elétricos, contra incêndios e contra 
descargas atmosféricas). Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; (limites de 
tolerância, limites de tolerância para ruídos, limites de tolerância para calor, limites de tolerância para poeiras 
minerais, agentes químicos, agentes biológicos, graus de insalubridade, eliminação/neutralização de 
insalubridade). Higiene do Trabalho (Agentes Físicos – Ruídos, Vibração, Sobrecarga Térmica, Frio, Radiações 
lonizantes e não lonizantes, Agentes Químicos, Agentes Biológicos, Ventilação Industrial, Avaliação e Controle 
de Agentes Físicos, químicos e Biológicos, manuseio de aparelhos de medição). Atividades e Operações 
Perigosas (explosivos, inflamáveis, eletricidade, radiações ionizantes). Ergonomia (lesões por Esforços 
Repetitivos/Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho – LER/DORT, mobiliário, levantamento, 
transporte e descarga individual de materiais, condições ambientais de trabalho, organização do trabalho). 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT – elaboração, 
implantação, lay out de canteiro de obra, áreas de vivência, cronograma de implantação, proteções coletivas e 
individuais, programa educativo. Proteção Contra Incêndios (Saídas de emergência, proteção por extintores). 
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. Sinalização de Segurança.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Engenheiro Florestal REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Silvicultura: sementes, produção de mudas, viveiros florestais. Ecologia 
florestal: solos, relação solo-água-planta, sítios florestais, nutrição, controle ambiental. Edafologia: processos 
químicos, físicos e biológicos do solo, classificação do solo. Implantação de povoamentos florestais: preparo de 
solo, plantio, espaçamento, tratos culturais. Proteção florestal: controle de pragas, doenças e incêndios 
florestais. Dendrometria: medições florestais, volumetria, crescimento florestal, métodos de análise de 
crescimento de árvores. Inventário florestal: método aleatório e estratificado. Exploração florestal: colheita 
florestal, métodos manuais e mecanizados de colheita, máquinas e equipamentos, custos, rendimentos, 
recuperação de áreas degradadas. Economia florestal: custos, preços, mercado, juros, avaliação de viabilidade 
de projetos de investimentos, amortização, depreciação, crédito florestal. Manejo de bacias hidrográficas: 
diagnóstico de bacias, controle de erosão e torrentes, recuperação de bacias hidrográficas. Manejo florestal: 
desrama desbaste, rotação, sustentabilidade de produção, taxa de corte, planejamento florestal, plano de 
manejo, benefícios imateriais. Tecnologia da madeira: desdobro beneficiamento, preservação da madeira. 
Legislação: Código Florestal Federal, Código Florestal Estadual; Legislação Ambiental, Resoluções do 
CONAMA. Auditoria: florestal e ambiental. Construções florestais. Dendrologia: identificação de árvores, 
fitosociologia, fitogeografia, índices de concorrência. Sensoriamento remoto: fotointerpretação, fotogrametria, 
SIG. Sistemas agrosilvipastoris: sistemas agroflorestais e sistemas silvipastoris. Paisagismo: projetos e manejo 
de paisagem. Administração florestal. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Engenheiro Mecânico REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Física; Solução de problemas enfocando a estática e a dinâmica de corpos 
rígidos; Termodinâmica; Estado termodinâmico e propriedades termodinâmicas; Primeira lei e a conservação de 
energia; Segunda lei aplicada a ciclos e processos; Gases perfeitos; Ciclos teóricos de geração de potência e 
refrigeração; Mecânica dos fluidos; Propriedades e natureza dos fluidos; Hidrostática; Equações constitutivas da 
dinâmica dos fluidos; Análise dimensional e relações de semelhança; Escoamento em tubulações; Noções de 
escoamento compressível em bocais; Transmissão do calor; Fundamentos e mecanismos de transferência de 
calor; Abordagem elementar dos processos de condução, convecção e radiação; Princípios de operação dos 
trocadores de calor; Resistência dos materiais; Tração e compressão entre os limites elásticos; Análise das 
tensões e deformações; Estado plano de tensões; Força cortante e momento fletor; Tensões/deformações em 
vigas carregadas transversalmente; Problemas de flexão estaticamente indeterminados; Torção e momento 
torsor; Momento de inércia das figuras planas; Máquinas de fluxo; Princípios de funcionamento e operação de 
ventiladores, bombas centrífugas, compressores alternativos, compressores centrífugos, compressores axiais, 
turbinas a vapor e a gás; Aspectos termodinâmicos associados aos processos desenvolvidos por essas 
máquinas; Influência das condições do serviço efetuado por essas máquinas sobre o desempenho das mesmas 
e cálculo de potência de operação; Ciclos de geração de potência; Conceitos práticos relativos aos ciclos de 
Rankine e Brayton; Balanço energético e cálculo de eficiência do ciclo; Principais fatores da perda de eficiência; 
Equipamentos auxiliares para implementação desses ciclos; Seleção de materiais; Fatores gerais de influência 
na seleção de materiais; Principais materiais metálicos e não-metálicos de uso industrial e respectivas 
indicações e contra-indicações ao uso; Propriedades mecânicas dos materiais; Ligas ferro.-carbono; 
Tratamentos térmicos; Mecanismos para aumento da resistência mecânica e tenacidade dos aços-carbonos; 
Controle automático; Princípios do controle automático de processos; Estruturas de controle em feedback; 
Conceitos de erro, overshoot, estabilidade; Sistemas lineares e respectiva representação através de 
transformadas de Laplace. Noções de eletricidade básica e segurança em instalações energizada.. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Engenheiro Sanitarista REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Ecologia Aplicada e Controle da Poluição; Hidráulica; Obras Hidráulicas; 
Sistemas Urbanos de Esgoto; Sistemas Urbanos de Água; Qualidade da água; Instalação Hidráulica Sanitárias 
Predial Planejamento de Recursos Hídricos e controle da Poluição das águas; Problemas de Saúde Pública 
Higiene e Segurança no Trabalho;Saneamento básico;Problemas de Saúde Pública;Hidrologia. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Farmacêutico REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Saúde Pública: As diretrizes e princípios do Sistema de Saúde no Brasil - SUS 
na organização das ações e serviços profissionais. As políticas de saúde no Brasil. Vigilância Sanitária. Portaria 
344/98. Boas práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos. Dispensação de medicamentos. A 
Organização Jurídica da Profissão Farmacêutica. Estrutura organizacional da farmácia hospitalar. Funções da 
farmácia hospitalar. Funções clínicas. Atenção farmacêutica. Farmácia Clinica. Seleção de medicamentos, 
germicidas e correlatos. Sistemas de Distribuição de medicamentos em Farmácia Hospitalar. Garantia de 
qualidade e a Farmácia Hospitalar. Classificação dos medicamentos. Formas farmacêuticas sólidas: pós, 
granulados, cápsulas. Formas farmacêuticas líquidas: soluções, soluções extrativas vegetais. Soluções 
oftálmicas. Suspensões. O Farmacêutico e o controle de infecção hospitalar. Farmacotécnica hospitalar. Anvisa 
RDC número 210 de 04.08.2003 publicada no D.O. União em 4.08.03. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Farmacêutico Bioquímico REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Hematologia, Hemostasia, Coagulação e Anemias;Imunologia, 
Imunoglobulinas; Reações Alérgicas; Bioquímica, Interpretação de Resultados;  Atribuições Profissionais e 
Noções de Ética Profissional;  Dosagens Bioquímicas do Sangue: Observações Gerais para Todas as Dosagens, 
Curvas de Calibração e Dosagens de Rotina; Parasitologia: Métodos Parasitológicos; Urinálises;  O laboratório 
de Bioquímica, Padronização e Controle de qualidade em Bioquímica; Fotometria; Obtenção de amostras;  
Eletroforese; Imunoeletroforese e Cromatografia; Determinações bioquímicas; Enzimologia Clinica; Provas 
funcionais; Análise de urina; Analise de cálculos; Líquido sinovial; Interferentes; Automação; Mecanismos 
Microbiológicos; Meios de Cultura; Esterilização em Laboratórios de Analise Clinica; Colorações;  Coproculturas; 
Cultura de Materiais Geniturinários; Cultura de Materiais da Garganta e Rscarro; Hemoculturas; Exames do 
liquido cefalorraquidiano; Autovacinas; A Bacteriologia de Anaeróbicos; Reação de Precipitação; Reação de 
Aglutinação; Reação de Hemólise; Técnicas de Imunofluorescência; Coleta de sangue; Estudo de elementos 
figurados do sangue; Estudos de glóbulos vermelhos; Imuno- hematologia; Protozooses intestinais e cavitárias 
do homem;  Parasitose sangüíneas e fissulares; Diagnostico das helmintíases intestinais; Técnicas para 
diagnósticos das micoses;  Micoses de localização superficial; Micose profundas; Micoses sistêmicas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Farmacêutico de 
Alimentos REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Microorganismos nos Alimentos;   Habitat, Taxonomia e Parâmetros de 
Crescimento;  Papel e Importância dos Microorganismos dos Alimentos; Parâmetros Intrínsecos e Extrínsecos 
dos Alimentos; Fatores Inerentes ao Alimento;  Atividade de Água (Aa);     Potencial Hidrogeniônico - pH;     
Potencial Oxi-redução (Redox – Eh);  Nutrientes;     Constituintes Antimicrobianos;    Estruturas Biológicas;      
Microbiota dos Alimentos;   Fatores Inerentes ao Ambiente; Temperatura, Umidade Relativa (UR) e Gases do 
Meio;  Teoria dos Obstáculos (ou barreiras); Microorganismos Indicadores; Microorganismos Patogênicos de 
Importância em Alimentos;Bactérias Gram Positivas; Bactérias Gram Negativas;   Fungos;    Vírus. Estrutura e 
Função do Trato Digestivo;   Caracterização das Doenças de Origem Alimentar;  Mecanismos de 
Defesa;  Doenças Microbianas de Origem Alimentar;  Alterações Químicas causadas por 
Microorganismos;  Degradação dos Componentes Químicos; Carboidratos, Proteínas e Lipídios; Deterioração 
Microbiana de Leites e Derivados; Sabor, Odor, Cor, Rancidez, Viscosidade e Produção de Gás; Deterioração 
Microbiana de carnes e derivados Aerobiose e Anaerobiose;   Deterioração Microbiana de Frangos; Deterioração 
Microbiana de Frutos do Mar;  Deterioração Microbiana de Ovos;    Deterioração Microbiana de Alimentos 
Envasados ou Enlatados; Deterioração Microbiana de Produtos de Origem Vegetal e outros Alimentos;  
Conservação dos Alimentos;  Determinação dos microorganismos e seus produtos;  Métodos de cultivo e 
Bioensaios e Contagem por plaqueamento;  Determinação do Número mais provável;  Impedância-
ondutância;  Bioluminescência e Microcalorimetria;  Radiometria e Bioquímica;  Técnicas Imunológicas e Teste 
de Hibridização;   Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Fisioterapeuta REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Desenvolvimento neuro-pisicomotor; Fisiologia do sistema cardio-respiratório; 
fisiologia da contração muscular; cinestesia; Fases da marcha; Avaliação e tratamento de patologias; 
pneumológicas, cardiológica, ortopédica, pediátrica, neonatológica, neurológica; Terapia intensiva; Recursos 
terapêuticos: Eletroterapia, Massoterapia, Termoterapia; Ética profissional. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO: Fonoaudiólogo REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Sistema do Aparelho Auditivo: Bases Anatômicas e Funcionais; Audiologia 
Clínica: Procedimentos Subjetivos e Objetivos de Testagem Audiológica - indicação, Seleção e Adaptação do 
Aparelho de Ampliação Sonora Individual; Audiologia do Trabalho: Ruído, Vibração e Meio Ambiente. Exame 
Otoneurológico, Otoemissões Acústicas; Audiologia Educacional; Neurofisiologia do Sistema motor da Fala; 
Funções Neurolingüísticas; Desenvolvimento da Linguagem; Estimulação Essencial; Deformidades Craniofaciais: 
Características Fonoaudiológicas - Avaliação Miofuncional - Tratamento Fonoaudiológico; Distúrbios da Voz: 
Disfonias - Aspectos Preventivos, Avaliação e Fonoterapia; Distúrbios de Linguagem, da Fala e da Voz, 
decorrentes de fatores Neurológicos, Psiquiátricos, Psicológicos e Sócio-Ambientais; Desvios Fonológicos; 
Sistema Sensório - Motor - Oral - Etapas Evolutivas; Fisiologia da Deglutição, Desequilíbrio da Musculatura 
Orofacial e Desvios da Deglutição - Prevenção, Avaliação e Terapia Miofuncional; Disfagia; Distúrbios da 
Aprendizagem da Linguagem Escrita: Prevenção, Diagnóstico e Intervenção Fonoaudiológica. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Geógrafo REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Formação territorial do Brasil; Desenvolvimento sócio-econômico e a questão 
regional brasileira; As escalas geográficas e cartográficas para o conhecimento do território; Urbanização: 
dinâmica e tendências no Brasil e no Município. Rede e hierarquia urbanas no Brasil; Crescimento e distribuição 
espacial da população brasileira; Indústrias: estrutura, distribuição e crescimento no Brasil; Espaço rural e 
relações campo-cidade; Aproveitamento energético no Brasil: fontes, distribuição espacial e novas tecnologias; 
Sistemas de Informações Geográficas: análise de dados, seleção e manipulação e elaboração de mapas 
temáticos; Análise do relevo aplicada ao planejamento ambiental; Pesquisa ambiental: análise de impactos e 
interdisciplinaridade; Geografia Física na avaliação das limitações, potencialidades e mudanças ambientais; 
Principais unidades do relevo brasileiro; Bacias hidrográficas: análise ambiental e manejo de recursos naturais; 
Litoral brasileiro; Erosão e conservação dos solos no Brasil: causas e conseqüências. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Médico REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Ética e legislação profissional. A educação em saúde na prática do PSF. 
Sistema de informação da atenção básica. Noções Básicas de Epidemiologia: Vigilância epidemiológica, 
Indicadores Básicos de Saúde. Atuação do Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, 
Hipertensão, Diabetes. Atenção a Saúde da Mulher. Atenção a Saúde da Criança. Atenção a Saúde do 
Adolescente, Adulto e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças 
causadas por agentes biológicos e ambientais; Doenças causadas por riscos do meio ambiente e agentes físicos 
e químicos; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, 
Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos 
de Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Motivação 
Compulsória; Fundamentos de Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria; Emergências Médicas: 
Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas dos distúrbios metabólicos e endócrinos 
gastroenterológicos, das doenças infectocontagiosas, dos estados alérgicos e dermatológicos, dos 
politraumatizados, da Ortopedia, das feridas e queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da 
Oftalmologia e Otorrinolaringologia, intoxicações exógenas. Saúde da família na busca da humanização e da 
ética na atenção a saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de feridas no domicílio. Controle da dor no 
domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar e assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. 
Trabalho em equipe multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. Prevenção, 
nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterapicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica, 
laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, 
doença intestinal inflamatória e cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do 
miocárdio, hipertensão arterial sistêmica; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal: 
infecções do trato urinário, GNDA e GNC; Aparelho respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e DPOC. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Médico Veterinário REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Importância da Medicina Veterinária na Saúde Pública. História natural das 
doenças e níveis de prevenção. Saneamento: importância do solo, da água e do ar na saúde do homem e dos 
animais. Epidemiologia e profilaxia: epidemiologia geral (definições, conceitos e agentes etiológicos). Medidas 
epidemiológicas (identificação de problemas e determinação de prioridades. Fontes de infecções e veículos de 
propogação. Zoonoses: epidemiologia e profilaxia das zoonoses de contágio direto e indireto (raiva, carbunculo, 
hidatidose, brucelose, tuberculose, teníase, triquinose, tétano, ancilostomose, estrongilose, encefalomielite, 
leishmaniose, doenças de chagas, shistosomose, peste, tifo murino e febre amarela silvestre. Formas de 
imunidade (soros e vacinas). Inspeção carne, leite e derivados (legislação). Manipulação e conservação dos 
alimento: conservação pelo dessecamento, pela salga e pela salmoura. Conservação pelo frio (armazenamento 
e alterações físico-quimícas. Resíduos químicos de carne. Controle de qualidade de pescado, congelado, curado 
e semi-conservado. Manipulação e acondicionamento do leite e seus derivados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Nutricionista REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Unidades de Alimentação e Nutrição-objetivos e características, planejamento 
físico, recursos humanos, abastecimento e armazenamento, custos, lactário, banco de leite e cozinha dietética. 
Nutrição Normal: definição, leis da alimentação / requerimentos e recomendações de nutrientes - Alimentação 
enteral e parenteral. Planejamento, avaliação e cálculo de dietas e ou cardápio para: adultos, idosos, gestantes, 
nutrizes, lactentes, pré-escolar e escolar , adolescente e coletividade sadia. Diagnósticos Antropométricos: 
padrões de referência / Indicadores: vantagens, desvantagens e interpretação / avaliação nutricional do adulto: 
índice de massa corporal (classificação de GARROW). Dietoterapia nas enfermidades digestivas: trato gastro-
intestinal / glândulas anexas. Dietoterapia nas enfermidades renais. Dietoterapia nas enfermidades do sistema 
cardiovascular. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade: Diabete Mellitus e dislipidemias. Dietoterapia 
nas carências nutricionais: desnutrição energético-protéica-calórica, anemias nutricionais. Vitaminas. Ácidos 
Graxos. Aminoácidos. Lipídios. Terapia Nutricional. Nutrição enteral e parenteral. Influência medicamentosa nos 
nutrientes corpóreos. Avaliação nutricional ao paciente portador de HIV. Gastos energéticos. Processo de 
digestão e Vias de excreção de nutrientes. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Odontólogo REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Semiologia oral: anamnese, exame clínico e radiológico, meios 
complementares de diagnóstico. Cárie dentária: patologia, diagnóstico, prevenção; fluorterapia e toxicologia. 
Polpa dentária: patologia, diagnóstico, conduta clínica. Tratamento conservador da Polpa. Estomatologia: 
gengivites, estomatites, etiopatogenia, diagnóstico. Dentisteria: preparo da cavidade, materiais de proteção e de 
restauração. Anestesia loco-regional oral: tipos técnica, anestésicos, acidentes, medicação de emergência. 
Extração dentária, simples, complicações. Procedimentos cirúrgicos: pré e pós-operatório; pequena e média 
cirurgia, suturas, acidentes operatórios. Procedimentos endodônticos: polpotomia, pulpetomia, tratamento e 
obturação do conduto radicular. Procedimentos periodônticos. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção. 
Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento local, orientação profissional. Odontopediatria: 
dentes decíduos, cronologia. Cirurgia Buco-Maxilo-Facial: procedimentos de urgência. Radiologia oral. 
Terapêutica: definição, métodos, agentes medicamentosos. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de 
prevenção e aplicação; Principais problemas de saúde bucal em saúde pública; Epidemiologia da cárie dentária: 
indicadores e sua utilização (CPOD, ceo-d, CPO-S, ceo-s etc.); Epidemiologia do câncer bucal; sistemas de 
prevenção em saúde bucal coletiva; Sistemas de trabalho; Sistemas de atendimento; Educação em saúde bucal 
coletiva; Recursos humanos em saúde bucal coletiva. Fluoretação das águas de abastecimento público: 
benefícios; controle; Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica; métodos de aplicação; potencial de redução de 
incidência de cárie; toxicidade; Amamentação natural x artificial ou mista: influências no desenvolvimento do 
sistema estomatognático; Más-oclusões e hábitos perniciosos; Biosegurança: manutenção de cadeia asséptica; 
esterilização; destino de materiais infectantes. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Pedagogo REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Desenvolvimento de técnicas pedagógicas para elaboração, análise e 
avaliação do desempenho e eficácia de programas de educação. Elaboração de programas de capacitação de 
pessoal técnico.Teorias Organizacionais e de Administração; processos de mudanças/agentes de mudança. 
Qualidade: Principais teorias; estratégias de treinamento e desenvolvimento; o processo de treinamento e 
desenvolvimento. O processo ensino-aprendizagem; etapas de elaboração e execução de programas de 
treinamento e desenvolvimento.Métodos e técnicas em treinamento e desenvolvimento; o papel de 
multiplicadores em treinamento e desenvolvimento. Conceito e Papel de RH nas organizações; Visão Sistêmica 
de RH: Atividades e Estruturas Básicas; Estratégicas de RH; Teorias Organizacionais e de Administração; 
Teorias do Comportamento Humano. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Psicólogo REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: A práxis do psicólogo. Política de saúde e saúde mental. Terapêuticas 
ambulatoriais em saúde mental. Desenvolvimento mental do ser humano. Doenças e deficiências mentais. 
Diagnóstico Psicológico: conceitos e objetivos, teorias psicodinâmicas, processo diagnóstico, testes. Terapia 
grupal e familiar. Abordagens Terapêuticas. Principais aspectos teóricos de Freud, Piaget e Lacan. 
Psicosociologia: elaboração do conceito de instituição, o indivíduo e as instituições, a questão do poder e as 
instituições, a instituição da violência. Psicopatologia: natureza e causa dos distúrbios mentais. Neurose, psicose 
e perversão: diagnóstico. Conceitos centrais da Psicopatologia Geral. Questões da Prevenção Primária, 
Secundária e Terciária; O Psicólogo na Organização – Desenvolvimento de Recursos Humanos; Psicologia e 
Cidadania: a comunidade e a promoção do bem estar social. Conhecimento comum x conhecimento científico, 
discurso popular x discurso científico, saúde e educação popular. Psicologia do desenvolvimento, teorias da 
sexualidade infantil, desenvolvimento cognitivo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Técnico de Nível Superior REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Planejamento sobre atividades de criação, promoção e divulgação de serviços, 
de produtos e de eventos culturais; Captação de recursos de incentivos fiscais para atividades sócio-culturais; 
Políticas e diretrizes do Fundo Nacional de Cultura; Projetos de inclusão social no âmbito da Cultura. 
As relações ambientais: ecológica, social, econômica, e cultural; Impactos econômicos do turismo e efeitos 
macroeconômicos. Nova estrutura do turismo no Brasil. Turismo e globalização. Turismo e Meio Ambiente. 
Turismo e patrimônio ambiental e cultural, Turismo em áreas naturais e suas diferentes formas. Economia 
ambiental. Planejamento turístico em áreas naturais. Impactos positivos e negativos do turismo e meio ambiente. 
Planejamento Turístico. Conceituação e tipologia. Turismo sustentável, programa nacional de municipalização do 
turismo. Conscientização turística. Turismo e políticas públicas. Exploração da potencialidade turística do estado 
da Bahia e do Município de Vitória da Conquista.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Técnico de Nível Superior 
em Informática REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Análise e projeto; Estrutura de sistemas; Linguagens e técnicas de 
programação modular; Definição de modelo lógico e projeto físico; Especificações de entradas, saídas, arquivos 
e programas; Documentação de sistemas; Sistemas de programação; Noções de teleprocessamento; 
Organização de computadores; Estrutura de informação - Listas encadeadas, grafos e árvores; Conhecimentos 
de SGBD; Metodologia do Tratamento de Informações - Planejamento Estratégico; Análise de Informações; 
Análise de Dados; Normalização; Prototipação. Conhecimentos de Sistemas Operacionais. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: Terapeuta Ocupacional REQUISITO DE ESCOLARIDADE: Curso Superior Completo 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Fundamentos de Terapia Ocupacional: História; Conceito; Raciocínio Clínico; 
Processo de Terapia Ocupacional; Desempenho Ocupacional; Análise de Atividades; Relação Terapêutica; 
Papel Clínico. Terapia Ocupacional e as Disfunções Físicas: Clínica de Ortopedia e Clínica de Neurologia; 
Avaliação de Desempenho Ocupacional: Áreas, Componentes, Contextos; Aplicação de Testes de Desempenho 
Ocupacional; Tratamento de Terapia Ocupacional; Tratamento das Atividades de Vida Diária; Aplicação de 
Atividades Terapêuticas Ocupacionais; Tratamento dos Componentes de Desempenho Ocupacional, Tecnologia 
Assistiva: Órteses, Adaptações, Comunicação Alternativa, Planejamento em Acessibilidade. Terapia Ocupacional 
no Contexto Hospitalar: Papel do Terapeuta Ocupacional no Contexto Hospitalar. Terapeuta Ocupacional na 
Reabilitação Física: Reabilitação do Membro Superior, Memória. Terapia Ocupacional e Saúde Mental. 

      


