
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES  Nº. 01/2008.  
   
Adailton Ramos Magalhães, Prefeito Municipal de Ubatã,  Bahia, e a COMISSÃO ESPECIAL DE 
CONCURSO PUBLICO nomeada pela Portaria Municipal nº 060, de 21 de fevereiro de 2008, 
fazem saber que A ALPHA - EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,  em cumprimento ao 
contrato celebrado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ, ESTADO DA BAHIA, torna 
pública a realização de concurso público para provimento de vagas, em Regime Estatutário, do 
quadro de carreira da Administração Municipal, mediante condições estabelecidas neste Edital.  
   
1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1  O concurso será regido por este edital, executado pela ALPHA – Empreendimentos e 
serviços Ltda. e realizado na cidade de Ubatã.  
1.2  A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá exames de habilidade e 
conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório 
e de Provas de Títulos ( para os candidatos ao cargo de Professor ).  
2 - DOS CARGOS  
Os cargos,  vencimentos, número de vagas e Conteúdos Programáticos, são  constantes dos 
ANEXOS I e II do presente Edital.  
2.1           NÍVEL ELEMENTAR  
2.1.1   CARGO:   AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
2.1.2   CARGO:   AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA  
2.1.3   CARGO:   POLÍCIA ADMINISTRATIVA  
2.1.4   CARGO:   CARPINTEIRO  
2.1.5   CARGO:   ELETRICISTA  
2.1.6   CARGO:   VIGILANTE  
2.1.7   CARGO:   COVEIRO  
2.1.8   CARGO:   JARDINEIRO  
2.1.9   CARGO:   AJUDANTE DE PEDREIRO  
2.1.10 CARGO:   PEDREIRO  
2.1.11 CARGO:   ENCANADOR  
2.1.12 CARGO:   PINTOR  
2.1.13 CARGO:   CALCETEIRO  
REQUISITO: SABER LER E ESCREVER  
2.2           NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (  4ª Série completa)  
2.2.1  CARGO:   MOTORISTA  
REQUISITO: Carteira Nacional de Habilitação Categoria C ou D.  
2.3              NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  
2.3.1    CARGO:  AUXILIAR DE ALMOXARIFADO  
2.4              NÍVEL MÉDIO  
2.4.1    CARGO:   PROFESSOR NÍVEL I  
REQUISITO:  Formação mínima na modalidade Normal ( Magistério ) ou Normal Superior ou 
Pedagogia com habilitação nas quatro primeiras séries do ensino Fundamental.  
2.4.2   CARGO:   TÉCNICO DE ENFERMAGEM  
REQUISITO: Curso profissionalizante de Técnico de Enfermagem com Registro no Conselho 
Competente.  
2.4.3   CARGO:   TÉCNICO DE RADIOLOGIA  
REQUISITO: Ter curso profissionalizante em Técnico de Radiologia e Registro no Conselho 
Competente.  
2.4.4   CARGO:   ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
REQUISITO: Ter conhecimentos de Informática.  
2.4.5   CARGO:   TÉCNICO DE CONTABILIDADE  
REQUISITO: Ter curso profissionalizante de Técnico de Contabilidade e Registro no Conselho 
Competente.  
2.4.6   CARGO:   CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO.  
REQUISITO: Ter Nível Médio Completo.  
2.4.7       CARGO: OPERADOR DE COMPUTADOR  



REQUISITO: Conhecimentos Específicos de Informática.  
2.4.8   CARGO:   FISCAL DE TRIBUTOS  
REQUISITO: Nível Médio Completo  
2.4.9   CARGO:   RECEPCIONISTA  
REQUISITO: Nível Médio Completo e conhecimentos de Informática.  
2.4.10    CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIO  
REQUISITO: Nível Médio Completo  
2.4.9   CARGO:   AGENTE ADMINISTRATIVO  
REQUISITO: Nível Médio Completo e conhecimentos de Informática.  
2.4.10  CARGO:   TÉCNICO EM LABORATÓRIO  
REQUISITO: Ter curso profissionalizante de Técnico em Laboratório e Registro no Conselho 
Competente.  
2.5    NÍVEL SUPERIOR  

2.5.1        CARGO:    ENFERMEIRO  
2.5.2        CARGO:    ASSISTENTE SOCIAL  
2.5.3        CARGO:   ODONTÓLOGO  
2.5.4        CARGO:   PSIQUIATRA  
2.5.5        CARGO:   CARDIOLOGISTA  
2.5.6        CARGO:   ORTOPEDISTA  
2.5.7        CARGO:   CLÍNICO GERAL  
2.5.8         CARGO:   PEDIATRA  
2.5.9         CARGO:   UROLOGISTA  
2.5.10    CARGO:   GINECOLOGISTA / OBSTETRA  
2.5.11    CARGO:   FARMACÊUTICO  
2.5.12    CARGO:   PSICÓLOGO  
2.5.13    CARGO:   NUTRICIONISTA  
2.5.14    CARGO:   BIBLIOTECÁRIO  
2.5.15    CARGO:   BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA  
2.5.16    CARGO:   CONTADOR  
2.5.17    CARGO:   ECONOMISTA  

REQUISITO: Ter Nível Superior na área de atuação e Registro no Conselho Competente.  
3 - DAS VAGAS  
3.1 - As vagas serão distribuídas de acordo com a necessidade da Prefeitura, observando-se a 
reserva de vagas para candidatos portadores de necessidades especiais, em conformidade 
com o disposto no subitem 4.1 deste edital.  
 3.2 - O candidato portador de deficiência deverá anexar ao requerimento de inscrição, atestado 
médico (original), contendo parecer descritivo do médico assistente do candidato, em 
receituário próprio, comprovando a deficiência, nos termos do Código Internacional de Doenças 
(CID).  
4 - DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  
4. 1 - Do total de vagas e de formação de cadastro previstos neste edital, os quantitativos a seguir 
mencionados serão reservados às pessoas portadoras de deficiência conforme Decreto nº 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999,  publicado no Diário Oficial da União, de 21 de dezembro de 1999, 
alterado pelo Decreto 5.296, de 02 de dezembro  de 2004.  
4.2  - Para concorrer a uma destas vagas, o(a) candidato(a) deverá, no ato da inscrição, declarar-
se portador(a) de deficiência e apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças – CID, bem como a  provável causa da deficiência ou Certificado de Homologação de 
Readaptação ou Habilitação Profissional emitido pelo INSS. O laudo médico deverá ser 
grampeado ao Requerimento de Inscrição. Caso o(a) candidato(a) não apresente o laudo médico, 
não poderá concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no  
Requerimento de Inscrição.  
4.3 -  No ato da inscrição, o(a) candidato(a) portador(a) de deficiência que necessite de tratamento 
diferenciado no dia das provas deverá requerê-lo indicando as condições diferenciadas de que 
necessita para a realização das provas (ledor, prova ampliada, auxílio para transcrição, sala de 
mais fácil acesso ou tempo adicional).  



4.3.1 - O(a) candidato(a) portador(a) de deficiência que necessite de tratamento diferenciado para 
a realização das provas deverá requerê-lo e apresentar justificativa acompanhada de parecer 
emitido por especialista da área de sua deficiência. O parecer citado deverá ser grampeado ao 
Requerimento de Inscrição. Caso o(a) candidato(a) não envie o parecer do(a) especialista, não 
realizará as provas em condições especiais, mesmo que tenha assinalado tal opção no 
Requerimento de Inscrição.  
4.4 - O(a) candidato(a) portador(a) de deficiência que não declarar tais opções (vagas reservadas 
e/ou tratamento diferenciado) no ato de inscrição e/ou o que não enviar laudo médico conforme 
determinado em 5.2 e 5.3.1 deixará de concorrer às vagas reservadas às pessoas portadoras de 
deficiência ou de dispor das condições diferenciadas e não poderá impetrar recurso em favor de 
sua situação.  
4.5 - Os(as) candidatos(as) que se declararem portadores(as) de deficiência participarão do 
presente concurso público em igualdade de condições com os(as) demais candidatos(as) no que 
concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local 
de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas para todos(as) os(as) demais candidatos(as).  
4.6 -  O(a) candidato(a) que se inscrever como portador(a) de deficiência e obtiver classificação 
dentro das vagas especificamente destinadas a este fim figurará em lista específica e também na 
listagem de classificação geral dos(as) candidatos(as) ao cargo/área/microárea  de trabalho de sua 
opção, onde constará a indicação de que se trata de candidato(a) portador(a) de deficiência.  
4.7-  Os(as) candidatos(as) que se declararem portadores(as) de deficiência, se convocados(as) 
para os exames médicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Ubatã, que emitirá 
parecer conclusivo sobre a sua condição de portador(a) de deficiência ou não e sobre a 
compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência da qual é portador(a), observadas:  
4.7.1 - as informações fornecidas pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição;  
4.7.2 a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar;  
4.7.3 -  a viabilidade das condições de acessibilidade e de adequações do ambiente de trabalho à 
execução das tarefas;  
4.7.4 - a possibilidade de uso, pelo(a) candidato(a), de equipamentos ou outros meios que 
habitualmente utilize;  
4.7.5 - a Classificação Internacional de Doenças (CID).  
4.8 - A inobservância do disposto nos subitens anteriores ou o parecer, acarretará a exclusão do(a) 
candidato(a) do cadastro de vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência e sua inclusão 
apenas na listagem geral, caso não tenha sido eliminado(a) do processo concurso público. O 
Município de Ubatã convocará, então, o(a) próximo(a) candidato(a) portador(a) de deficiência ou 
o(a) próximo(a) da lista geral, caso o cadastro de vagas reservadas às pessoas portadoras de 
deficiência já se tenha esgotado;  
4.9 - As vagas definidas no subitem 5.1 que não forem providas por falta de candidatos(as) 
portadores(as) de deficiência classificados(as) serão preenchidas pelos(as) demais candidatos(as), 
observada a ordem geral de classificação por cargo/área/microárea de trabalho.  
5 - DOS REQUISITOS BASICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO  
5.1   Ter nacionalidade brasileira  
5.2   Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.  
5.3   Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.  
5.4    Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse.  
5.5    Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.  
5.6    Apresentar os documentos que se fizerem necessários por ocasião                                
da posse.  
6 - DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PUBLICO E DAS PROVAS  
6.1   As inscrições serão realizadas na Secretaria de Assistência Social de Ubatã, situada na 
Av. Marinalva, nº 46 – Bairro Centro – Ubatã - BA;  
6.2   PERÍODO – 21 de fevereiro a 07 de março de 2008.  
6.3   HORÁRIO – Das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:30h  
6.4  PROVAS – 13 de abril de 2008 , às 8:00 horas, com duração de 04 (quatro) horas corridas, 
em locais que serão previamente determinados e comunicados aos inscritos, mediante 
publicação de aviso no site www.alphaconcursos.com.br ou www.ubata.ba.io.org.br – ate o dia 



30 de março de 2008, e mediante afixação do mesmo aviso no mural de publicações do Paço 
Municipal e outros órgãos públicos.  
6.5 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:  

a) Pagar a taxa de inscrição;  
b) Preencher o formulário fornecido nos locais de inscrições;  
c) Apresentar cópia do documento de identidade, a qual será retida. Será obrigatória a 
apresentação de documento de identidade original no dia e nos locais de realização das 
provas bem como o comprovante de inscrição.  
d) O formulário de inscrição deverá ser entregue no mesmo local de inscrição, onde 
será emitido o comprovante de inscrição, após pagamento na rede bancária.  
e) No caso de ser portador de deficiência física os candidatos deverão apresentar no 
período da inscrição do concurso Laudo Médico original expedido no prazo máximo de 
90 dias antes do termino das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da CID, bem como a 
provável causa da deficiência – para assegurar previsão de adaptação da sua prova – 
os candidatos que não observarem este requisito serão considerados como não 
portadores de deficiência.  

     f) A apresentação de Títulos  deverá ser feita no ato da inscrição que, para sua 
comprovação serão exigidos xérox com a original. A autenticação dos documentos será 
realizada no referido momento pela empresa executora do concurso.  

6.6    INSCRIÇÃO POR PROCURAÇÃO  
6.6.1    Será admitida a inscrição por terceiros, de acordo com os procedimentos descritos no 
subitem 6.5 deste edital, mediante a apresentação de procuração simples do interessado, 
reconhecida firma, acompanhada de copia legível de documento de identidade do candidato.  
6.6.2      O comprovante de inscrição será entregue ao procurador, depois de efetuada a 
inscrição.  
6.6.3      O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações 
prestadas pelo seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu 
representante no preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.  
6.7    DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO  
6.7.1       A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, as provas e/ou a nomeação do 
candidato, desde que verificada qualquer falsidade nas declarações e/ ou quaisquer 
irregularidades nas provas ou nos documentos apresentados, sem direito a restituição da taxa 
de inscrição e/ou qualquer indenização.  
6.7.2        É vedada à inscrição condicional ou extemporânea.  
6.7.3        Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura do cargo.  
6.7.4        O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese 
alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração.  
6.7.5        O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado nos locais de realização das provas.  
6.7.6        Não serão aceitas inscrições via postal, via fax ou via correio eletrônico.  
6.7.7         Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição.  
6.7.8        O candidato portador de deficiência ou não, que necessitar de qualquer tipo de 
condição especial para realização das provas deverá solicitá-la, por escrito, no ato de inscrição, 
indicando claramente no formulário de inscrição quais os recursos especiais necessários.  
6.7.9        A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas 
deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a 
prova.  
6.7.10      A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de 
viabilidade e razoabilidade.  
6.7.11     A não solicitação de condições especiais no ato de inscrição implica a sua não-
concessão no dia de realização das provas.  
6.7.12     O candidato deverá efetuar uma única inscrição por cargo. Em caso de mais de uma 
inscrição será considerada a de data mais recente.  



6.7.13    Não serão aceitos em hipótese alguma, pedidos de alteração de opção de cargo.  
6.7.14    O candidato será classificado no cargo de sua escolha, seguindo rigorosamente a 
pontuação de provas e títulos.  
6.7.15    As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade 
do candidato, dispondo a Comissão Examinadora do direito de excluir do concurso público 
aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e legível e/ou que fornecer 
dados comprovadamente inverídicos.  
6.7.16    O candidato deverá declarar, no formulário de inscrição que tem ciência e aceita que, 
caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o 
cargo por ocasião da posse.  
6.7.17    Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao 
estabelecido neste edital.  
7- DO EXAME DE HABILIDADES E CONHECIMENTOS (PROVAS OBJETIVAS)  
 7.1 Serão aplicadas provas objetivas de caráter eliminatório, abrangendo os objetos de 
avaliação (habilidades e conhecimentos).  
7.2  As provas objetivas para todos os cargos serão realizadas no dia 13 de abril de 2008, no 
turno matutino e terão a duração de 4 horas.  
7.3    O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 
antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu inicio, munido de caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, de comprovante de inscrição e de documento de identidade 
original.  
7.4    Não será permitido o ingresso de candidatos no local de realização das provas após o 
horário fixado para o seu inicio.  
7.5    Não haverá segunda chamada para realização das provas. O não-comparecimento para 
realização das provas implicará a eliminação automática do candidato.  
7.6    Caso o candidato esteja impossibilitado de se apresentar, no dia da realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser 
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 
máximo, trinta dias.  
7.7   Não serão aceitos como documentos de identidade certidões de nascimento, títulos 
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais 
sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados.  
7.8   Não será aceita copia de documento de identidade, ainda que autenticada para ter acesso 
à sala de realização de provas.  
7.9    Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de 
identidade original, será automaticamente excluído do concurso publico.  
7.10  No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ ou permanecer 
no local do exame com armas ou aparelhos eletrônicos (bip,telefone celular, relógio do tipo data 
bank, walkman, agenda eletrônica, receptor , gravador etc.). Caso o candidato leve algum 
destes itens, estes deverão ser recolhidos pela Coordenação e devolvidos ao final das provas. 
O descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do candidato, caracterizando-
se tentativa de fraude.  
7.11 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas com seu 
respectivo caderno de provas decorrido uma hora do início da mesma.  
7.12 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público o 
candidato que, durante a realização das provas:  

a)     Usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para sua realização,  
b)     For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas,  
c)      Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação 
das provas, as autoridades presentes ou os candidatos,  
d)      Utilizar-se de qualquer objeto proibido ou que se comunicar com outro candidato,  
e)      Recusar-se a entregar o material das provas ao término destinado para a sua 
realização,  
f)      Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal,  
g)     Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de resposta,  



h)     Descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou na folha de  
respostas,  

i)      Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido.  

7.13 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em virtude do afastamento de candidato da sala de provas.  
7.14 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo 
das provas.  
8 - DAS PROVAS OBJETIVAS    
8.1 O Concurso será de provas com questões de múltipla escolha, que versarão sobre os 
assuntos contidos no conteúdo programático de acordo com cargo desejado e grau de 
escolaridade exigido, conforme estabelecido pela comissão examinadora do certame.  
8.2    O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada item, um, e somente um, dos 
cinco campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de 
marcação indevidas, resultando nula a questão.  
8.3    O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de 
respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da 
folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
conformidade com as instruções específicas contidas na folha de respostas. Em hipótese 
alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  
8.4    Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos adivinhos do preenchimento 
indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em 
desacordo com a folha de respostas tais como: marcação de dois ou mais campos referentes a 
um mesmo item, ausência de marcação nos campos referentes a um mesmo item, marcação 
rasurada ou emendada e/ou campo de marcação não preenchido integralmente.  
9 – DOS TÍTULOS  
9.1 O resultado das provas será apurado pela atribuição de notas e pela prova de título, esta 
última exclusivamente para candidatos ao cargo de Professor, que será especificado a seguir.  
9.1.2 Ao número de pontos obtidos pelo candidato, ao cargo de Professor,  na prova serão 
somados os números  de pontos referentes  aos títulos para a classificação final.  
9.1.3 O número de pontos obtidos só será computado  para os candidatos que obtiverem  
média exigida para aprovação da prova escrita.  
9.2 Para os Candidatos ao cargo de Professor, que aprovados na prova objetiva, além  dos 
Títulos referidos no item 9.1.2, serão computados os títulos referentes à qualificação 
profissional conforme segue:  

- A prova de Títulos terá caráter classificatório e consistirá na valorização de certificados 
ou diplomas de cursos de especialização e qualificação profissional, inclusive os de 
pós-graduação. (Somente serão aceitos Diplomas ou Certificados e não serão aceitos 
atestados, declarações, históricos escolares ou outros).  

9.3  A Prova de Títulos será avaliada na escala de 0 (zero) ao máximo de 4,0 (quatro) pontos 
sendo computados da seguinte forma:  

  

TÍTULOS  

  

Espécie  Quantidade de 
Títulos (Máximo)  

Valor Unitário 
(Pontos)  

Valor Máximo 
(Pontos)  

Diploma ou 
Certificado de Curso 
de Pós-Graduação 
em nível de 

  

1  

  

2,0  

  

2,0  



mestrado.  
  

Certificado de Curso 
de Pós-Graduação 
em nível de 
especialização, 
atualização, 
aperfeiçoamento, 
extensão ou outro, 
com carga horária 
mínima de 360 horas.  

1  0,5  0,5  

Certificado de curso 
de capacitação 
pedagógica com 
carga horária mínima 
de 40. horas  

  

2  0,5  1,0  

Certificado de curso 
de atualização 
profissional com 
carga horária mínima 
de 40 horas.  

1  0,5  0,5  

9.4 Os referidos Títulos só serão computados se entregues no ato da inscrição.  
·                   Os títulos deverão estar relacionados com a área de formação do 
candidato e a área de atuação do cargo ao qual se inscreveu.  
·                   As cópias dos comprovantes dos títulos deverão ser autenticadas no ato da 
inscrição. (Não serão aceitos documentos originais).  
·           Quando, em algum Certificado ou Diploma, apresentado para a Prova de 
Títulos, o nome do candidato for diferente do que consta no Formulário Eletrônico de 
Inscrição (preenchido pelo candidato no ato da sua inscrição), deverá ser anexado 
comprovante de alteração de nome, sob pena do mesmo não ser considerado. Esse 
documento não deverá ser listado na Relação de Títulos, mas apenas assinalado no 
local indicado nessa Relação e colocado no envelope junto com os demais documentos 
encaminhados ou entregues no Protocolo da ALPHA.  
·                   Não serão considerados os títulos apresentados fora do prazo, ou de forma 
diferente à estabelecida neste Edital ou que não alcancem a carga horária mínima 
expressa na tabela constante do item 9.2.  
·                   Na fase de recursos referentes aos resultados da Prova de Títulos, 
somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer ou para complementar 
documentos já apresentados e para sanar dúvidas levantadas pela Banca Avaliadora.  
·                   Comprovadas, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na 
obtenção dos títulos, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a 
culpa do mesmo, será excluído do Concurso.  

10 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO  
10.1 O resultado das provas será apurado pela atribuição de notas.  
10.2 Na avaliação da prova objetiva será utilizado o escore padronizado com média igual a 
50%. Esta padronização da nota da prova tem por finalidade avaliar o desempenho do 
candidato em relação aos demais, permitindo que a posição relativa de cada candidato reflita 
sua classificação na prova. Na avaliação da prova do Concurso Público, será observado:  
10.2.1 O total de acertos de cada candidato.  
10.3 Será considerado aprovado o candidato que obtiver, na prova objetiva, media igual ou 
superior a 50% (cinqüenta por cento) do total das questões.  
10.4 Na classificação final, entre os candidatos com igual número de pontos, serão fatores de 
preferência, na ordem de citação, os seguintes:  



10.4.1 Ter maior número de dependentes (comprovados)  
10.4.2 Ser mais idoso.  
10.4.3 Ser o candidato casado ou viúvo  
11 – DOS RECURSOS  
11.1  É admitido recurso quanto:  
a)  Ao indeferimento de inscrição;  
b) À formulação das questões e respectivos quesitos e gabaritos das mesmas;  
c) À opção considerada como certa nas provas objetivas;  
d) Aos resultados parciais e finais do Concurso Público.  
e) À convocação para as provas práticas;  
11.2 Os recursos relativos aos itens “1.1” deverão ser interpostos até 24 (vinte e quatro) horas, 
iniciando-se este no dia seguinte ao da divulgação por edital, de cada evento, e sua respectiva 
publicação no mural da Prefeitura ou no Diário Oficial do Município.  
11.3 Para cada um dos recursos previstos no item “1.1” admitir-se-á um único recurso por 
candidato;  
11.4 Somente serão apreciados os recursos interpostos tempestivamente e com indicação do 
nome do candidato, nome do cargo a que concorre e fase do concurso da qual pretende 
recorrer.  
11.5 O(s) ponto(s) da(s) questão (ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) à todos 
os candidatos presentes a realização das provas.  
11.6 Na ocorrência do dispositivo no item 1.5, poderá haver, eventualmente, alteração da 
classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, poderá ocorrer a 
desclassificação inicial obtida para uma classificação do candidato que não obtiver a nota 
mínima exigida.  
11.7 Os recursos deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal, ou encaminhadas 
para o escritório da ALPHA, dentro dos seus respectivos prazos.  
11.8 – Caberá a Comissão Examinadora do Concurso ( Alpha ) o julgamento de todos os 
recursos, num prazo mínimo de setenta e duas (72) horas que, em sendo deferidos, serão 
comunicados aos interessados, em não sendo feita tal comunicação, ficam de já todos os 
candidatos recorrentes cientes de que o Recurso foi INDEFERIDO.  
12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
12.1 A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios, normas e 
condições do concurso, estabelecidas no presente edital e demais legislações vigentes 
pertinentes a concursos públicos.  
12.2 Das decisões da comissão examinadora do concurso caberão recursos fundamentados a 
referida Comissão, no prazo de 24 HORAS, contados a partir da divulgação oficial dos 
resultados.  
12.3 As provas serão entregues nos locais da realização das mesmas, pelos fiscais de sala até 
o prazo estipulado para a sua realização.  
12.4 Decorrido quarenta minutos do inicio da prova os candidatos deverão devolver apenas os 
cartões de respostas.  
12.5 A validade do presente concurso será de dois anos contados da data de homologação do 
concurso, podendo, inclusive, haver prorrogação por mais dois anos, a critério da Administração 
Municipal.  
12.6 A convocação para admissão dos candidatos obedecerá rigorosamente a ordem de 
classificação, não gerando o fato da aprovação, o direito à nomeação.  
12.7 Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito a aprovação em exames 
médicos e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos.  
12.8 Apesar das vagas existentes para cargos públicos, os aprovados serão chamados 
conforme as necessidades locais.  
12.9 A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidades em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do concurso.  
12.10 Serão publicados apenas os resultados dos candidatos que lograrem aprovação no 
concurso.  
12.11 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora do concurso, constituída, 
através de portaria pelo Sr. Prefeito Municipal.  



12.12 O candidato que se inscrever para o cargo de professor Nível I, deverá  expressamente, 
no ato da inscrição, optar para a zona rural ou urbana.  
12.13 O resultado final do concurso será homologado pelo Prefeito Municipal, após divulgação 
por lista de classificação pela Prefeitura e pela internet, no endereço 
www.alphaconcursos.com.br  
   

  

  

  

Ubatã, Bahia, 21 de fevereiro de 2008.  

  

  

  

Adailton Ramos Magalhães  
Prefeito Municipal  

                                                        

  

                                                        ANEXO I  
QUADRO DE VAGAS  

    
   

CARGO  
   

VAGAS  
   

SALARIO 
BASE  

   
CARGA 

HORARIA  

   
TAXA DE 

INSCRIÇÃO  
Auxiliar de 

Serviços Gerais  
40  R$380,00  40h  R$35,00  

Agente de 
Limpeza Pública  

84  R$380,00  40h  R$35,00  

Polícia 
Administrativa  

14  R$380,00  40h  R$35,00  

Carpinteiro  02  R$650,00  40h  R$45,00  

Eletricista  02  R$650,00  40h  R$45,00  

Vigilante  39  R$380,00  40h  R$35,00  

Fiscal de Tributos  03  R$800,00  40h  R$50,00  

Motorista  03  

  

R$750,00  40h  R$45,00  

Assistente 
Administrativo  

16  R$420,00  40h  R$40,00  



Técnico de 
Radiologia  

01  R$640,00  40h  R$45,00  

Professor Nível I  
Zona Urbana  

20  R$542,00  20h  R$40,00  

Professor Nível I  
Zona Rural  

40  R$542,00  20h  R$40,00  

Técnico de 
Enfermagem  

15  R$640,00  40h  R$45,00  

Bibliotecário  01  R$1.500,00  40h  R$75,00  

Nutricionista  01  R$1.500,00  40h  R$75,00  

Psicólogo  02  R$2.350,00  40h  R$90,00  

Farmacêutico  01  R$1.500,00  40h  R$75,00  

Médico 
Ginecologista  

  

01  R$2.800,00  40h  R$100,00  

Médico Urologista  01  R$2.800,00  40h  R$100,00  

Médico Pediatra  01  R$2.800,00  40h  R$100,00  

Clínico Geral  01  R$2.800,00  40h  R$100,00  

Médico 
Ortopedista  

01  R$2.800,00  40h  R$100,00  

Médico 
Cardiologista  

01  R$2.800,00  40h  R$100,00  

Médico Psiquiatra  01  R$2.800,00  40h  R$100,00  

Enfermeiro  09  R$2.350,00  40h  R$90,00  

Odontólogo  02  R$2.350,00  20h  R$90,00  

Assistente Social  02  R$1.500,00  40h  R$75 ,00  

Operador de 
Computador  

06  R$420,00  40h  R$35,00  

Controlador Geral 
do Município  

01  R$1000,00  40h  R$60,00  

Coveiro  03  R$380,00  40h  R$35,00  

Jardineiro  05  R$380,00  40h  R$35,00  

Ajudante de 
Pedreiro  

05  R$380,00  40h  R$35,00  

Pedreiro  02  R$650,00  40h  R$45,00  

Encanador  02  R$650,00  40h  R$45,00  



Pintor  01  R$650,00  40h  R$45,00  

Calceteiro  02  R$380,00  40h  R$35,00  

Recepcionista  05  R$420,00  40h  R$40,00  

Auxiliar de 
Almoxarifado  

01  R$420,00  40h  R$40,00  

Auxiliar de 
Bibliotecário  

01  R$420,00  40h  R$40,00  

Agente 
Administrativo  

02  R$1.000,00  40h  R$60,00  

Técnico em 
Contabilidade  

02  R$1.000,00  40h  R$60,00  

Técnico em 
Laboratório  

02  R$640,00  40h  R$45,00  

Contador  01  R$1.500,00  40h  R$70,00  

Economista  01  R$1500,00  40h  R$70,00  

Bacharel em 
Educ. Física  

01  R$1.500,00  40h  R$70,00  

   
                                     
                                                      A N E X O    II  

   
                                            CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
   

           Conhecimentos Básicos para os cargos de Nível Elementar.  
            (De alfabetizados até a quarta série)  

   
 CONHECIMENTOS GERAIS: conceito de cidadania, direitos e deveres de um cidadão, Estados, 

divisão regional do Brasil e suas características tipos de orientação, poluição, transportes e meios 
de comunicação, impactos ambientais, atualidades.  

  

MATEMÁTICA(só elementar): 1 Conjuntos numéricos. 2 Números naturais, inteiros. 3 Sistemas de 
numeração decimal. 4 As quatro operações fundamentais (adição subtração, multiplicação e 
divisão). 5 Situações problema envolvendo as quatro operações.  
PORTUGUÊS – Interpretação de texto, separação de silabas, ortografia – principais dificuldades 
ortográficas. Sinais de pontuação.  
Ensino fundamental  Incompleto.  
PORTUGUÊS : - Texto , interpretação.Fonologia: ortografia – principais dificuldades ortográficas :  
emprego do z ,s , ss,ç , g e j ; acentuação. Morfologia : utilização adequada dos pronomes 
pessoais do caso reto, obliquo ,de tratamento , demonstrativos , interrogativos, possessivos. 
Concordância verbal e nominal. Sinais de pontuação.Verbo.  
MATEMÁTICA: 1.Conjuntos numéricos, 2.Números naturais, inteiros. 3.Sistemas de numeração 
decimal. 4.As quatro operações fundamentais (adição subtração, multiplicação e divisão). 
5.Situações problema envolvendo as quatro operações. 6.Fração. 7.Problemas envolvendo 
frações. 8.Espaço e forma.  
CONHECIMENTOS GERAIS: Conceito de cidadania; Direitos e deveres de um cidadão; Estados, 
divisão regional do Brasil e suas características; Tipos de orientação; Poluição, transportes e 
meios de comunicação; Impactos Ambientais; Atualidades.  



 5ª a 8ª séries (Ensino Fundamental Completo)  
 Cargo: Auxiliar de Almoxarifado  
PORTUGUÊS : Classes de Palavras ; Texto , interpretação. Fonologia : ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia :  utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto , 
obliquo , de tratamento ,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempos e modos verbais.  
MATEMÁTICA: 1 Conjuntos numéricos. 2 Números naturais, inteiros, racionais e reais. 3 
Operações com conjuntos. 4 Fatoração e números primos – divisibilidade, máximo divisor comum e 
mínimo múltiplo comum. 5 Razões e proporções – regras de três simples e composta. 6 
Percentagem, juros simples e compostos, divisão proporcional. 7 Equações e inequações, 
sistemas lineares. 8 Noções de geometria – retas, ângulos, paralelismo e perpendicularismo, 
triângulos e quadriláteros. 9 Teorema de Pitágoras. 10 Sistemas de medidas – tempo, massa, 
comprimento, área, volume etc.  
CONHECIMENTOS GERAIS: Situação econômica, política e social do Brasil de 1964 até os dias 
atuais, Constituição Federal, aspectos sociais e educacionais, lutas em defesa do meio ambiente: 
Rio 92, o papel das ONGS, conflitos de terras, o MST e a Violência no campo, violência urbana, 
temas transversais, Governo Lula.  
CARGO: PROFESSOR NIVEL I (Educação Infantil e as séries iniciais do Ensino Fundamental)  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras ; texto , interpretação. Fonologia : ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia: utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto, 
obliquo, de tratamento, demonstrativos e possessivos; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos: conjunto dos números reais e seus subconjuntos, conjunto 
dos números complexos. Álgebra: expressões algébricas, Progressão Aritmética e Progressão 
Geométrica; polinômios; sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Funções reais e suas 
aplicações. Análise combinatória: Binômio de Newton. Tratamento da informação: experimentos 
aleatórios; espaço amostral, eventos, noções de probabilidade em espaços amostrais finitos, 
noções de estatística descritiva, distribuição de freqüências; gráficos estatísticos usuais, medidas 
de posição e de dispersão. Noções de matemática financeira: juros simples e compostos, 
descontos simples; capitalização simples e composta. Geometria e medidas: geometria plana; 
segmentos, ângulos, triângulos, quadriláteros polígonos regulares, circunferência; geometria 
espacial: áreas e volumes de sólidos geométricos; trigonometria: arcos e ângulos; razões 
trigonométricas no triângulo retângulo e na circunferência, trigonometria num retângulo qualquer.  
CONHECIMENTO PEDAGÓGICO: Educação , ensino e sociedade, a didática e a formação 
profissional do professor, Educação Infantil e as novas definições da Legislação, planejamento: 
Tipos e características, relação professor aluno em sala de aula, avaliação do processo ensino 
aprendizagem, o desenvolvimento da criança e do adolescente segundo Piaget, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, PCNs  e LDB, Temas Transversais; evasão escolar e  avaliação do 
processo ensino aprendizagem, tendências Pedagógicas na Prática escolar, Teorias da 
Aprendizagem,O pensamento pedagógico brasileiro: Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, 
Dermeval Saviane, Jussara Hoffman, Paulo Freire, Ideologia e Educação.  
NÍVEL MÉDIO COMPLETO   (   2ª grau completo )  
PORTUGUÊS : Classes de palavras; texto , interpretação. Fonologia : ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia :  utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto , 
obliquo , de tratamento ,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  



MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos: conjunto dos números reais e seus subconjuntos, conjunto 
dos números complexos. Álgebra: expressões algébricas, Progressão Aritmética e Progressão 
Geométrica; polinômios; sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Funções reais e suas 
aplicações. Análise combinatória: Binômio de Newton. Tratamento da informação: experimentos 
aleatórios; espaço amostral, eventos, noções de probabilidade em espaços amostrais finitos, 
noções de estatística descritiva, distribuição de freqüências; gráficos estatísticos usuais, medidas 
de posição e de dispersão. Noções de matemática financeira: juros simples e compostos, 
descontos simples; capitalização simples e composta. Geometria e medidas: geometria plana; 
segmentos, ângulos, triângulos, quadriláteros polígonos regulares, circunferência; geometria 
espacial: áreas e volumes de sólidos geométricos; trigonometria: arcos e ângulos; razões 
trigonométricas no triângulo retângulo e na circunferência, trigonometria num retângulo qualquer.  
- CONHECIMENTOS GERAIS: Situação econômica, política e social do Brasil de 1964 até os dias 
atuais, Constituição Federal, aspectos sociais e educacionais, lutas em defesa do meio ambiente: 
Rio 92, o papel das ONGS, conflitos de terras, o MST e a Violência no campo, violência urbana, 
temas transversais, Governo Lula.  
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / RECEPCIONISTA / AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto , interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g  gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia :  utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto , 
obliquo , de tratamento ,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais. Verbo.  
MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos: conjunto dos números reais e seus subconjuntos, conjunto 
dos números complexos. Regra de três simples e composta. Razão e Proporção. Seqüência 
numérica, Progressão aritmética e Progressão geométrica. Álgebra: expressões algébricas; 
polinômios; sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Funções reais e suas aplicações. 
Análise combinatória: Binômio de Newton. Tratamento da informação: experimentos aleatórios; 
espaço amostral, eventos, noções de probabilidade em espaços amostrais finitos, noções de 
estatística descritiva, distribuição de freqüências; gráficos estatísticos usuais, medidas de posição 
e de dispersão. Noções de matemática financeira: juros simples e compostos, descontos simples; 
capitalização simples e composta.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conceitos de Internet e de Intranet.  Conceitos básicos e 
modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a 
Internet/Intranet. Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de 
grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de protocolos, acesso à distância a 
computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo, multimídia. 
Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas. Edição de textos 
e planilhas, geração de material escrito, visual e sonoro e outros. Microinformática Windows 98 e 
Windows2000; Word 98 e Word 2000; Excel 98 e Excel 2000.  
CARGO: CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia: utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto , 
obliquo , de tratamento ,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais. Verbo.  
MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos: conjunto dos números reais e seus subconjuntos, conjunto 
dos números complexos. Regra de três simples e composta. Razão e Proporção. Seqüência 
numérica, Progressão aritmética e Progressão geométrica. Álgebra: expressões algébricas; 
polinômios; sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Funções reais e suas aplicações. Análise 
combinatória: Binômio de Newton. Tratamento da informação: experimentos aleatórios; espaço 
amostral, eventos, noções de probabilidade em espaços amostrais finitos, noções de estatística 
descritiva, distribuição de freqüências; gráficos estatísticos usuais, medidas de posição e de 



dispersão. Noções de matemática financeira: juros simples e compostos, descontos simples; 
capitalização simples e composta.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos básicos de contabilidade; Contabilidade 
Pública; Leis de Responsabilidade Fiscal; Leis de Licitações ( lei nº 8666); Contabilidade Pública ( 
Lei nº 3420); Lei Orgânica Municipal; Constituição Federal e Estadual. Conceitos de Internet e de 
Intranet.  Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados a Internet/Intranet . Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, 
de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de protocolos, 
acesso à distância a computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, 
vídeo, multimídia. Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas. 
Edição de textos e planilhas, geração de material escrito, visual e sonoro e outros. Microinformática 
Windows 98 e Windows2000; Word 98 e Word 2000; Excel 98 e Excel 2000.  
CARGO: OPERADOR DE COMPUTADOR  
ORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto , interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia:  utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto , 
obliquo , de tratamento ,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais. Verbo.  
MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos: conjunto dos números reais e seus subconjuntos, conjunto 
dos números complexos. Regra de três simples e composta. Razão e Proporção. Seqüência 
numérica, Progressão aritmética e Progressão geométrica. Álgebra: expressões algébricas; 
polinômios; sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Funções reais e suas aplicações. Análise 
combinatória: Binômio de Newton. Tratamento da informação: experimentos aleatórios; espaço 
amostral, eventos, noções de probabilidade em espaços amostrais finitos, noções de estatística 
descritiva, distribuição de freqüências; gráficos estatísticos usuais, medidas de posição e de 
dispersão.  
Conhecimentos Específicos: 1 Conceitos de Internet e de Intranet. 2 Conceitos básicos e modos de 
utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet 
2.1 Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de 
discussão, de busca e pesquisa 2.2 Conceitos de protocolos, acesso à distância a computadores, 
transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo, multimídia, 2.3 Conceitos de 
proteção e segurança. 2.4 Novas tecnologias e outros. 3 Conceitos básicos e modos de utilização 
de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, 
conceitos de hardware e de software 3.1 Procedimentos, aplicativos os e dispositivos para 
armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup) 3.2 Conceitos de 
organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas, instalação de periféricos 3.3 
Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito, 
visual e sonoro e outros. 4 Conceitos dos principais sistemas comerciais e outros. 5 
Microinformática Windows 98 e Windows2000; Word 98 e Word 2000; Excel 98 e Excel 2000 6 
Montagem, configuração, instalação e manutenção de equipamentos de informática. 6 Conceitos 
de redes locais. 7 Proporções: porcentagens regras de três simples e compostas, juros e 
descontos simples e compostos.  
CARGO: TÉCNICO  DE CONTABILIDADE  
PORTUGUÊS: Classes de palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia: utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto, 
obliquo , de tratamento ,  demonstrativos e possessivos; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais. Verbo.  
MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos: conjunto dos números reais e seus subconjuntos, conjunto 
dos números complexos. Regra de três simples e composta. Razão e Proporção. Seqüência 
numérica, Progressão aritmética e Progressão geométrica. Álgebra: expressões algébricas; 
polinômios; sistemas lineares; matrizes e determinantes; funções reais e suas aplicações. Análise 



combinatória: Binômio de Newton. Tratamento da informação: experimentos aleatórios; espaço 
amostral, eventos, noções de probabilidade em espaços amostrais finitos, noções de estatística 
descritiva, distribuição de freqüências; gráficos estatísticos usuais, medidas de posição e de 
dispersão. Noções de matemática financeira: juros simples e compostos, descontos simples; 
capitalização simples e composta.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Contabilidade Geral; Princípios Fundamentais de 
Contabilidade; Plano de Contas; Livros e Documentos Contábeis; Classificações e Registros 
Contábeis; Operações com Mercadorias; Encerramento de Exercício e Apuração de 
Resultado; Provisão para Imposto de Renda; Destinação do Resultado; Demonstrações 
Contábeis;  Contabilidade Pública : Conceito de Orçamento Público; Tipos de Orçamento; 
Princípios Orçamentários; Elaboração e aprovação do orçamento; Créditos 
Orçamentários e Adicionais; Execução Orçamentária; Receita Pública e seus 
Estágios;Despesa Pública e seus Estágios; Classificação Institucional, Funcional e 
Programática; Noções do SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo    Federal; Plano de Contas da Administração Pública Federal; Operações 
Típicas da Administração Pública Federal; Patrimônio da Entidade Pública;  Balanços 
Públicos e Demonstração das Variações Patrimoniais; Prestação de Contas; Controle 
Interno e Externo; Lei de Responsabilidade Fiscal.  
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM  
PORTUGUÊS: Classes de palavras; texto , interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia:  utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto , 
obliquo , de tratamento ,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais. Verbo.  
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: 1 -  Fundamentos de enfermagem: curativos, princípios da 
administração de medicações, oxigenoterapia, nebulização, aplicação de calor e frio, enemas, 
realização de controles (hídrico, sinais vitais, diurese), cuidados com sondas (nasogástrica, vesical, 
nasoenteral), preparo do paciente cirúrgico, preparo do leito, técnicas do banho leitom preparo do 
corpo pós-morte. 2 – Assistência de enfermagem na área de saúde pública: vacina (administração, 
conservação, arrumação e aprazamento), vigilância das doenças transmissíveís (doenças 
veiculadas pela água e por alimentos, transmitidas por vetores causadores, e por ectoparasitoses), 
atuação nos programas do Ministério da Saúde; saúde da mulher (assistência de enfermagem ao 
pré-natal, e peurpério), Saúde da criança (crescimento e desenvolvimento), assistência de 
enfermagem ao hipertenso e diabético. 3 – Conhecimento de medidas de biossegurança, preparo 
e esterilização de material, prevenção e controle de infecções hospitalares. 4 – Ética profissional. 5 
– Política Nacional de saúde (processo de construção do SUS). 6 – Doenças infecciosas e 
parasitárias. 7 – Suporte básico de vida.  
CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA  
PORTUGUÊS: Classes de palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia:  utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto , 
obliquo , de tratamento,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais. Verbo.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1 Radioproteção. 1.1 Princípios básicos e monitorização 
pessoal e ambiental. 2 Conhecimentos técnicos sobre operacionabilidade de equipamentos em 
radiologia. 3 Câmara escura - manipulação de filmes, chassis, ecrans reveladores e fixadores, 
processadora de filmes. 4 Câmara clara - seleção de exames, identificação; exames gerais e 
especializados em radiologia. 5 Fluxograma técnico - administrativo - registro do paciente, 
identificação, encaminhamento de laudos, arquivamento. 6 Conduta ética dos profissionais da área 
de saúde.  
 CARGO: ENFERMEIRO  



PORTUGUÊS :  Classes de palavras; texto , interpretação. Fonologia : ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia :  utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto , 
obliquo , de tratamento ,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais. Verbo.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1- Código de Ética de Enfermagem. 2- Lei do Exercício 
Profissional. 3- Fundamentos de Enfermagem. 4- Biossegurança. 5- Prevenção e Controle de 
Infecção. 6 – Administração em Enfermagem. 7 – Administração de medicamentos. 8 – Vigilância 
Epidemiológica e Sanitária. 9 – Enfermagem em Saúde Mental. 10 – Enfermagem em Saúde do 
Trabalho. 11 – Meio Ambiente e Saneamento. 12 – Programa Nacional de Imunizações. 13 – 
Atuação do Enfermeiro em Níveis de promoção, prevenção e reabilitação da saúde. 14 – 
Assistência de Enfermagem em emergência e urgência. 15 – Atenção integral à Saúde da Criança, 
Saúde do Adolescente, Saúde do Adulto, Saúde da Mulher e Saúde do Idoso. 16 – Doenças 
transmissíveis. 17 – Doenças Sexualmente transmissíveis e AIDS. 18 – Planejamento Familiar. 19 
– Doenças crônicas - degenerativas. 20 – Enfermagem clínica. 25 - Enfermagem cirúrgica. 22 – 
SUS. 23 – Educação em Saúde, trabalhos com grupos. 24 – Visita Domiciliar. 25 – Dermatologia 
Sanitária. 26 – Pneumologia Sanitária.  
CARGO: MEDICO CLÍNICO  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia: utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto, 
obliquo , de tratamento,  demonstrativos e possessivos; utilização adequada das conjunções 
aditivas, adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos da legislação inerente à saúde pública; 
conhecimento inerentes à existência e operacionalização de programas de saúde pública 
executados pelos Municípios e financiados pelo Ministério da Saúde; atribuições do cargo, 
segundo as normas da administração pública e do Conselho Regional de Medicina; campanhas de 
saúde pública; interpretação de sinais e sintomas; epidemiologia e vigilância sanitária; didática 
aplicada à medicina; conselho e fundo municipal de saúde; Sistema Único de Saúde; doenças 
transmissíveis; vacinas; saúde da mulher e do idoso; saúde infantil e acompanhamento materno-
infantil; programas preventivos a cargo da saúde pública; participação comunitária e saúde 
preventiva; saneamento básico; alimentação e nutrição; conhecimentos básicos inerentes à área 
de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos 
municipais Clinica médica e cirúrgica(função respiratória,função cadiovascular.circulatória e 
hematológica.,função digestiva e gastrointestinal,função metabólica e endócrina,função urinária e 
renal, função reprodutiva, função imunológica,tegumentar,sensorioneural, função neurológica, 
função musculoesquelética.)  
CARGO: NUTRICIONISTA  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia: utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto, 
obliquo, de tratamento,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Nutrição Clínica  2. Nutrição Humana 3. Terapia 
Nutricional 4. Ciência dos Alimentos 5. Alimentação Institucional 6. Nutrição em Saúde Coletiva 7. 
SUS ( Sistema Único de Saúde ) 8. Avaliação nutricional nas diferentes faixas etárias; 9. Nutrição 
em saúde pública; 10. Ética profissional.  
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  



significação de palavras. Morfologia: utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto, 
obliquo, de tratamento,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1- Ambiente de atuação do assistente social; 1.1 Instrumental 
de pesquisa em processos de investigação social: elaboração de projetos, métodos e técnicas 
qualitativas e quantitativas. 1.2 Propostas de intervenção na área social: planejamento estratégico, 
planos, programas, projetos, e atividades de trabalho. 1.3 Avaliação de programas e políticas 
sociais. 1.4 Estratégias, instrumentos e técnicas de intervenção: sindicância, abordagem individual, 
técnica de entrevista, abordagem coletiva, trabalho com grupos, em redes, e com famílias, atuação 
na equipe interprofissional (relacionamento e competências). 1.5 Trabalho social em situação de 
rua. 1.6 Diagnóstico. 1.7 Organização de comunidades e movimentos sociais. 2- Estratégias de 
trabalho institucional. 2.1 Conceitos de instituição. 2.2 Estrutura brasileira de recursos sociais. 2.3 
Uso de recursos institucionais e comunitários. 2.4 Redação e correspondências oficiais: laudo e 
parecer (sociais e psicossociais), estudo de caso, informação e avaliação social. 3- Atuação em 
programas de prevenção e tratamento. 3.1 Uso do álcool, tabaco e outras drogas: questão cultural, 
social, e psicológica. 3.2 Doenças sexualmente transmissíveis. 3.3 Aids. 3.4 Atendimento às 
vítimas. 4- Políticas Sociais. 4.1 Relação Estado/Sociedade. 4.2 Contexto atual e o neoliberalismo. 
4.3 Políticas de Seguridade e Previdência Social. 4.4 Políticas de Assistência Social; Lei Orgânica 
da Assistência Social. 4.5 Políticas de Saúde, Sistema único de Saúde (SUS) e Agências 
reguladoras. 4.6 Políticas Educacionais & Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 4.7 
Política Nacional do Idoso. 5- Legislação de Serviço Social. 5.1 Níveis, áreas e limites de atuação 
do profissional de Serviço Social. 5.2 Ética profissional. 6- Políticas, diretrizes, ações e desafios na 
área da família, da criança e do adolescente. 6.1 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 6.2 
A defesa de direitos da criança e do adolescente. 6.3 O papel dos conselhos, centros de defesa e 
delegacias. 6.4 A adoção e a guarda: normas, processos jurídicos e psicossociais, adoção à 
brasileira e adoção internacional. 6.5 Violência contra crianças e adolescentes e combate a 
violência. 6.6 Formas de violência contra crianças e adolescentes: maus tratos, abuso sexual, 
negligência e abandono. 6.7 Prostituição infantojuvenil. 6.8 Extermínio, seqüestro e tráfico de 
crianças. 6.9 Exploração sexual no trabalho e no tráfico de drogas. 6.10 Sexo turismo. 6.11 A 
violência dos jovens, as gangues. 6.12 Delinqüência infanto-juvenil: visão psicológica, cultural e 
sociológica. 6.13 Trajetórias de delinqüênciais e o papel da família e da justiça. 6.14 Meninos e 
meninas de rua: questão econômica e social e a questão do abandono. 6.15 Trabalho infanto-
juvenil. 6.16 Novas modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica e estratégias 
de atendimento e acompanhamento. 6.17 Alternativas para a resolução de conflitos: conciliação e 
mediação. 6.18 - balanço social. 6.19- ISO 8000 e ISO14000.  
CARGO: ODONTÓLOGO  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia:  utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto , 
obliquo , de tratamento ,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Código de Ética. 2. Cariologia Baraticri. 3.  Dentisteria: 
preparo cavitário. 4. Materiais de proteção de restauração. 5. Etiologia e prevenção das doenças 
periodontais. 6.Tratamento periodontal básico.7. Fisiopatologiadas alterações pulpares e 
periapicais. 8. Princípios de  exodontia.9. Terapêutica e farmacologia odontológica. 10. Radiologia 
odontológica: técnica e interpretação radiográfica. 11. Noções de odontopediatria. 12. 
Biossegurança em Odontologia. 13. Planejamento em saúde bucal. 14. Epidemiologia das doenças 
bucais. 15. Índices epidemiológico de cárie dentária (CPO-D. ceo-d. CPO-S. ceo-s).16. Índice 
epidemiológicos de doenças periodontal (CPITN. IPC).17. Recursos humanos na área 
odontológica. 18. Sistema de atenção em saúde bucal coletiva. 19.Educação e motivação em 
saúde bucal.  
CARGO: MÉDICO PEDIATRA  



PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia: utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto , 
obliquo , de tratamento ,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A consulta pediátrica e neonatal, o atendimento de urgência e 
emergência em pediatria e neonatologia, o crescimento, desenvolvimento e seus respectivos 
fatores complicadores, englobando os aspectos sócio-econômicos, educacionais, de saúde 
pública, nutricionais e desenvolvimento escolar. a sistematização do atendimento em pediatria 
(pals – suporte avançado de vida). Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil; 
crescimento e desenvolvimento: desnutrição, obesidade, alimentação do recém-nascido e do 
lactante, carências nutricionais, desvitaminoses, distúrbio do desenvolvimento neurológico e 
psicomotor; imunizações: ativa e passiva; patologia do lactante e da criança: distúrbio cardio-
circulatório, choque, crise hipertensiva, insuficiência cardíaca, reanimação cardiorrespiratória; 
distúrbios respiratórios: afecções das vias aéreas superiores, bronquite, estado de mal asmático, 
insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais; distúrbios metabólicos 
e endócrinos: acidose e alcalose metabólica, desidratação aguda, diabetes mellitus, hipo e 
hipertiroidismo, insuficiência supra renal; distúrbios neurológicos e motores; distúrbios do aparelho 
urinário e renal: glomerulopatia, infecções do trato urinário, insuficiência renal aguda e crônica, 
Síndrome Hemolítica Urêmica, Síndrome Nefrótica; Distúrbios onco-hematológicos: anemias 
carências e hemolíticas, hemorragia digestiva, leucemias e tumores sólidos, síndromes 
hemorrágicas; patologias do fígado e das vias biliares: hepatites virais, insuficiência hepática; 
doenças infecto-contagiosas: AIDS, diarréias agudas e outras comuns na infância; infecção 
hospitalar: meningoencefalite virais e fúngicas, sepse e meningite de etiologia bacteriana, 
tuberculose, viroses respiratória, acidentes por submersão, intoxicações exógenas agudas; a 
criança e o adolescente vítima de violência. O Aleitamento materno e todo o necessário 
envolvimento profissional na sua estimulação. Noções básicas de Reanimação Neonatal. Saúde 
Pública: Noções Gerais de Epidemiologia, Vigilância Epidemiológica; Doenças de Notificação 
Compulsória; Imunização; Estatísticas Vitais em Indicadores de Saúde; Saneamento Básico e Meio 
Ambiente; Programas de Saúde; inclusive suas contextualizações no Sistema Único de Saúde e 
sua Norma Operacional Básica, em obediência à Constituição Brasileira. O Código de Ética 
Médica.   
CARGO: PSIQUIATRA  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia:  utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto , 
obliquo , de tratamento ,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O campo da saúde mental: políticas, práticas e saberes. 
Princípios de epidemiologia e epidemiologia psiquiátrica. Organização anatômica e funcional do 
sistema nervoso central. Neuropsicologia. História da Psiquiatria. Classificações em Psiquiatria. 
Diagnóstico em Psiquiatria. Psicopatologia. Exame do paciente psiquiátrico. Transtornos mentais 
orgânicos, incluindo sintomáticos. Transtornos mentais e do comportamento decorrentes do uso de 
substância psicoativa. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtornos do humor 
(afetivos). Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes. Síndromes 
comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos. Transtornos de 
personalidade e de comportamento em adultos. Retardo mental. Transtornos do desenvolvimento 
psicológico. Transtornos emocionais e de comportamento com início usualmente ocorrendo na 
infância e adolescência. Psicogeriatria. Psicofarmacologia e psicofarmacoterapia. Psicoterapias. 
Reabilitação psicossocial. Tratamentos biológicos em Psiquiatria. Emergências psiquiátricas. 
Psiquiatria de ligação e interconsulta. Psiquiatria forense e ética médica. Assistência em saúde 
mental: legislação, reestruturação e políticas públicas no Brasil. Direitos civis dos doentes mentais. 



Reforma psiquiátrica no Brasil e no mundo. Legislação referente aos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS).  
Sistema Único de Saúde: conceitos, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Fundamentação legal e Normas pertinentes ao SUS. Participação popular e controle social. 
Conselhos de Saúde.  
CARGO: FARMACÊUTICO  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia: utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto, 
obliquo , de tratamento ,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Farmacologia: Farmacocinética: Absorção, distribuição e 
eliminação de fármacos. Farmacodinâmica: Mecanismos de ação de fármacos. Princípios básicos 
da toxicologia: tratamento de intoxicações. Fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo e 
sistema nervoso central. Autacóides. Fármacos utilizados no sistema urinário, cardiovascular, 
gastrointestinal, respiratório, reprodutor e hematopoéitico. Quimioterapia: antimicrobiana, 
antineoplásica e antiparasitária. Vitaminas. Farmacotécnica: Formas farmacêuticas obtidas por 
divisão mecânica: pós, comprimidos, drágeas e cápsulas. Formas farmacêuticas obtidas por 
dispersão mecânica: emulsões, suspensões e aerossol. Soluções, extratos, tinturas e xaropes. 
Pomadas, cremes e pastas. Outras formas farmacêuticas: supositórios, colírios e injetáveis. 
Desenvolvimento farmacêutico: sistema de liberação de fármacos, estabilidade, preservação e 
aditivos utilizados em medicamentos. Boas Práticas de Fabricação e controle de qualidade na 
produção de medicamentos. Farmácia hospitalar: Controle de infecções hospitalar; uso racional de 
antibióticos terapêuticos e profiláticos, técnicas de esterilização e desinfecção. Estrutura 
organizacional e funções da farmácia hospitalar: seleção, aquisição, armazenamento, 
manipulação, distribuição e informações sobre medicamentos. Estudo de utilização de 
medicamentos. Farmácia Clínica. Nutrição Parenteral, Quimioterapia antineoplásica e manipulação 
de outras misturas intravenosas. Farmacovigilância.  Biossegurança: equipamentos de proteção 
individual e equipamentos de contenção, mapas de risco. . Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Legislação Farmacêutica: Regulamento técnico 
sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Nutrição Parenteral. Medicamentos 
genéricos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Bioquímica: Fundamentos 
metodológicos, metabolismo e correlações clínico-patológicas às análises bioquímicas. 
Microbiologia: Métodos de coloração. Características morfotintoriais das bactérias. Taxonomia e 
classificação bacteriana. Características, significado clínico e diagnóstico de estafilococos, 
estreptococos, enterobactérias, bacilos gram-negativos não fermentadores, Neisseria, 
Haemophilus e micobactérias. Hemocultura. Coprocultura. Urinocultura. Exame microbiológico do 
líquor. Testes utilizados para identificação bacteriana. Testes de sensibilidade a antimicrobianos.  
Hematologia: Hemograma e sua interpretação clínica. Alterações patológicas da série eritróide e 
da série leucocitária. Classificação das anemias. Hemoglobinopatias. Testes diagnósticos e 
distúrbios da hemostasia. Classificação sangüínea ABO/Rh. Pesquisa de anticorpos irregulares. 
Teste de Coombs. Prova cruzada. Parasitologia: Morfologia e biologia dos principais protozoários e 
helmintos de importância médica. Métodos de diagnóstico e identificação de protozoários e 
helmintos de importância médica.  
Sistema Único de Saúde: conceitos, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Fundamentação legal e Normas pertinentes ao SUS. Participação popular e controle social. 
Conselhos de Saúde  
CARGO: CARDIOLOGISTA  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia: utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto, 
obliquo, de tratamento,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 



sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia, fisiologia e semiologia cardiovascular. Métodos 
complementares em cardiologia: eletrocardiografia. radiologia, teste ergométrico, Ecocardiografia, 
Medicina nuclear, Hemodinâmica, Ressonância magnética. Insuficiência cardíaca: fisiopatologia, 
diagnóstico, tratamento.  Arritmias cardíacas, síncope, morte súbita: fisiopatologia, diagnóstico, 
tratamento. Indicação de marca-passo cardíaco. Hipertensão arterial: fisiopatologia, diagnóstico, 
tratamento, principais complicações. Febre Reumática, Cardiopatia reumática. Valvopatias: 
diagnóstico, tratamento clínico e intervencionista. Cardiopatias congênitas no adulto. Hipertensão 
pulmonar, tromboembolismo pulmonar e cor pulmonale. Endocardite bacteriana. Fatores de Risco 
para Doença Coronariana, Dislipidemias, Aterosclerose. Coronariopatia: fisiopatologia, Isquemia 
miocárdica, angina estável e instável, infarto agudo do miocárdio. Diabetes mellitus e doença 
cardiovascular. Cardiomiopatias. Tumores cardíacos, doenças do pericárdio, doenças da aorta. 
Avaliação pré-operatória. Acometimento cardíaco por doenças reumatológicas, hematológicas, 
endocrinológicas e nutricionais, e neurológicas. Gravidez e cardiopatia. Doença de Chagas. 
Prevenção primária e secundária em cardiologia. Noções gerais de terapêutica cardiovascular. 
Reabilitação cardiovascular.  
Sistema Único de Saúde: conceitos, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Fundamentação legal e Normas pertinentes ao SUS. Participação popular e controle social. 
Conselhos de Saúde  
CARGO: ORTOPEDISTA  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia:  utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto , 
obliquo , de tratamento ,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Histologia histopatologia e embriologia do aparelho locomotor. 
Fisiologia e mineralização do osso. Anatomia do aparelho locomotor. Semiologia e propedêutica do 
aparelho locomotor. Biomecânica.  Doenças osteo-metabólica. Infecção osteo-articular. 
Tromboembolismo. Anomalias congênitas do membro superior. Anomalias congênitas da coluna 
vertebral. Anomalias congênitas do membro inferior. Displasias. Líquido sinovial. Artrites. 
Tendinites e tenosinovites. Bursites. Sinovites. Gota. Osteocondrites. Osteonecrose. Miosites. 
Espondilites. Entesopatias. Artrose. Artrites. Patologias degenerativas do aparelho locomotor. 
Síndromes compressivas neurológicas. Paralisia cerebral. Tumor ósseo maligno. Tumor ósseo 
benigno. Pseudotumores. Doença de Paget. Síndromes compartimentais. Paralisia obstétrica. 
Artrogripose. Síndromes que envolvem o aparelho locomotor. Necrose avascular. Patologias da 
fise. Deformidades de eixo dos membros inferior e superior. Desvios da coluna vertebral. 
Lombalgia e lombociatalagia. Hérnia discal. Espondilólise. Espondilolistese. Estenose de canal 
vertebral. Discrepância de comprimento dos membros. Deformidades adquiridas do pé. 
Metatarsalgia. Marcha normal. Distúrbios da marcha. Amputações. Artroscopia. Artroplastia. 
Enxertia óssea e cutânea. Cintilografia óssea. Radiologia ortopédica. Tomografia computadorizada 
do esqueleto. Ressonância magnética osteoarticular. Lesões nervosas relacionadas e hanseníase. 
Lesões traumáticas dos nervos periféricos. Tratamento de deformidades e seqüelas da 
hanseníase. Lesões ortopédicas relacionadas ao diabetes. Pé diabético. Consolidação das 
fraturas. Cicatrização tendinosa e ligamentar. Biomecânica das fraturas. Classificação das fraturas. 
Fraturas expostas. Atendimento ao politraumatizado. Fraturas por arma de fogo. Fraturas 
patológicas. Fratura por estresse. Gangrena gasosa. Complicações das fraturas e das luxações. 
Tromboembolismo. Infecção pós-traumática. Fixação interna das fraturas. Fixação externa. 
Métodos de tratamento de fraturas e luxações. Técnica AO. Princípios de osteossíntese. 
Planejamento pré-operatório. Fraturas e luxações do membro inferior. Fraturas e luxações da 
pelve. Fraturas e luxações da cintura escapular. Fraturas e luxações do membro superior. Fraturas 
e luxações da coluna vertebral. Lesões meniscais. Lesões ligamentares. Lesões tendinosas. 
Instabilidade articular. Luxação 



recidivante. Fraturas na criança. Descolamento epifisário. Trauma fisário. Fratura em galho verde. 
Fratura subperióstica. Deformidade plástica. Fratura obstétrica. Síndrome da criança espancada.  
Sistema Único de Saúde: conceitos, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Fundamentação legal e Normas pertinentes ao SUS. Participação popular e controle social. 
Conselhos de Saúde  
CARGO: UROLOGISTA  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia:  utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto , 
obliquo , de tratamento ,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia cirúrgica do sistema urogenital. Embriologia do 
sistema urogenital. Anomalias congênitas do sistema urogenital. Tumores de rim. Tumores do 
urotélio. Tumores do pênis. Tumores do testículo. Câncer de próstata. Hiperplasia prostática 
benigna. Patologia da supra-renal. Transplante renal. Traumatismos do sistema urogenital. 
Infecções do sistema urogenital. Tuberculose urogenital. Doenças sexualmente transmissíveis. 
Infertilidade masculina. Disfunção erétil. Uroneurologia. Imaginologia do sistema urogenital. 
Incontinência urinária na mulher. Litíase renal. Endourologia e laparoscopia urológica. Uropediatria.  
Sistema Único de Saúde: conceitos, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Fundamentação legal e Normas pertinentes ao SUS. Participação popular e controle social. 
Conselhos de Saúde  
CARGO: GINECOLOGISTA  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia: utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto, 
obliquo, de tratamento ,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exame 
ginecológico. Exames complementares em ginecologia. Malformações genitais. Corrimento genital: 
etiopatogenia, diagnóstico e tratamento. Doenças sexualmente transmissíveis. Doença inflamatória 
pélvica aguda e tuberculose genital. Dismenorréia e tensão pré-menstrual. Hemorragia uterina 
disfuncional. Prolapsos genitais. Incontinência urinária de esforço. Métodos contraceptivos. Estudo 
do climatério. Patologias benignas do colo uterino. Miomatose uterina. Endometriose: diagnóstico e 
tratamento. Doenças da vulva. Infertilidade. Lesões precursoras do câncer genital e mamário. 
Câncer de colo uterino e do endométrio. Tumores malignos e benignos dos ovários. Doença dos 
ovários policísticos. Lesões benignas e malignas das mamas.  
Sistema Único de Saúde: conceitos, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Fundamentação legal e Normas pertinentes ao SUS. Participação popular e controle social. 
Conselhos de Saúde  
CARGO: PSICÓLOGO  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia: utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto, 
obliquo, de tratamento,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O Campo da Saúde Mental: reorientação do modelo 
assistencial e atenção psicossocial. O direito dos portadores de transtornos mentais. O Programa 
de saúde de família (PSF). As Inteligências Múltiplas. As Toxicomanias: intervenções e 
tratamentos. A Psicossomática. O Psicodiagnóstico. Avaliação Psicológica: campo de 
conhecimento, objetivos e recursos. A Entrevista Psicológica e Grupos. Assistência à Infância, à 



Adolescência e ao Idoso e suas interseções. A profissão do psicólogo e o código de ética. A prática 
psicológica na escola pública. As relações entre escolas, atuações do psicólogo e comunidade. A 
instituição família em sua dimensão política. Aspectos da temática institucional. Os processos 
psicossociais que interferem nos indivíduos e nas organizações. Análise dos principais conceitos e 
técnicas de recursos humanos. A Psicanálise: o desenvolvimento libidinal infantil e o mal-estar na 
civilização.  
Sistema Único de Saúde: conceitos, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Fundamentação legal e Normas pertinentes ao SUS. Participação popular e controle social. 
Conselhos de Saúde  
CARGO: BIBLIOTECÁRIO  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia:  utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto , 
obliquo , de tratamento ,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Processamento Técnico de Informação. Código de 
Catalogação Anglo-Americano – CCAA2. Classificação Decimal de Dewey. Classificação Decimal 
Universal. Indexação: conceitos, técnicas e linguagens. Recuperação da Informação. 
Armazenagem da informação. Catálogos: finalidades, formas e funções. Disseminação e acesso à 
informação. Serviço de Referência. Bibliografias nacionais correntes, enciclopédias e dicionários. 
Formação do acervo. Avaliação e desenvolvimento das coleções. Redes e Sistemas de 
Informação. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre Documentação. 
Organização e Administração de Bibliotecas.  
CARGO: BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia: utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto, 
obliquo, de tratamento,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios das Práticas Esportivas Individuais, Fundamentos 
da Educação Física, Bases Biodinâmicas da Atividade Motora, Bases Gimno-Rítmicas 
,Fundamentos de Histologia e Anatomia Humana, Socorros de Urgência ,Educação Física e 
Ginástica, Princípios das Práticas Esportivas Coletivas , Fundamentos da Saúde Pública ,Fisiologia 
do Exercício ,Nutrição Aplicada à Atividade Física, Crescimento e Desenvolvimento Humano , 
Controle Motor , Medidas e Avaliação na Educação Física ,Desenvolvimento e Aprendizagem 
Motora , Biomecânica ,Princípios das Práticas Esportivas Individuais , Educação Física e Meio 
Aquático ,  
Planejamento e Programas de Educação Física, Educação Física e Ludicidade , Educação Física 
para Pessoas com Deficiência.  
CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia: utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto, 
obliquo, de tratamento,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Identificação e uso de equipamentos: Centrífugas, estufas, 
espectrofotômetro, microscópio, banho-maria, autoclave e sistemas automatizados. 2. 
Identificação e utilização de vidrarias; 3. Limpeza e preparo de materiais de laboratório 4. 
Biossegurança: Equipamentos de proteção e de uso individual e coletivo e suas utilizações, 
Descontaminação e descarte de materiais; 5. Coleta e manipulação de amostras biológicas para 



exames laboratoriais: Preparo do paciente, Coleta de sangue, Obtenção de amostras: sangue 
total, soro, plasma urina fezes e líquidos biológicos, transporte, acondicionamento e conservação 
de amostras, Anticoagulantes: tipos e função. 6. Exames hematológicos; 7. Exames bioquímicos; 
8. Exames imunológicos; 9. Exames parasitológicos; 10. Exames microbiológicos; 11. Noções 
gerais de histologia.  
CARGO: CONTADOR  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr .; acentuação ;  
significação de palavras. Morfologia: utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto, 
obliquo, de tratamento,  demonstrativos e possessivos ; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1.Contabilidade: Conceito, Campo de Aplicação, Usuários. 
2.Patrimônio: Componentes Patrimoniais: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido. 3. Equação 
Patrimonial e suas variações. 4. Representação Gráfica dos Estados Patrimoniais. 5. Diferenciação 
entre Capital e Patrimônio. 6. Fatos Contábeis e Respectivas Variações Patrimoniais. 7. Contas 
Contábeis: natureza e sua movimentação. 8. Escrituração: Lançamentos Contábeis: Conceito, 
Funções e elementos essenciais. 9. Livros de Escrituração: Obrigatoriedade, Funções e Formas de 
Escrituração. Erros de Escrituração e suas correções. 10. Critérios de Avaliação dos Estoques. 11. 
Provisões Aplicáveis. 12. Tratamento de Receitas e Despesas Antecipadas. 13. Balancete de 
Verificação. 14. Balanço Patrimonial: Obrigatoriedade e apresentação. Conteúdo dos Grupos e 
Subgrupos. Classificação das Contas, Critérios de Avaliação do Ativo e Passivo. 15. Elaboração do 
Balanço Patrimonial de acordo com a Lei n.° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). 16. 
Demonstração do Resultado do Exercício: Estrutura, Características e Elaboração de acordo com 
Lei n.° 6.404/76. Apuração da Receita Líquida, do Custo das Mercadorias Vendidas e dos Lucros: 
Bruto, Operacional. E Não-Operacional do Exercício, do Resultado do Exercício antes e depois da 
Provisão para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social sobre o Lucro. 17. Demonstração 
de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e 
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos - DOAR: Conceito e elaboração em 
conformidade com a Lei 6.404/76. 18. DFC: Demonstração do Fluxo de Caixa. 19. Análise das 
Demonstrações Contábeis, 20 Auditoria – Normas Profissionais e Técnicas do Conselho Federal 
de Contabilidade, 21 Perícia – Normas Profissionais e Técnicas do Conselho Federal de 
Contabilidade.  
CARGO: ECONOMISTA  
PORTUGUÊS: Classes de Palavras; texto, interpretação. Fonologia: ortografia  - principais 
dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r  e rr.; acentuação;  
significação de palavras. Morfologia: utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto, 
obliquo, de tratamento,  demonstrativos e possessivos; utilização adequada das conjunções 
aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; 
sinais de pontuação. Problemas gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e 
expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Microeconomia: preferências do consumidor: curvas de 
indiferença e limitação orçamentária; equilíbrio do consumidor e mudanças pela variação de preços 
e renda; efeitopreço, efeito-renda e efeito-substituição; curva de demanda; deslocamento da curva 
e na curva; elasticidade-preço, elasticidaderenda, elasticidade-preço cruzada; classificação dos 
bens, normais, inferiores, giffen, substitutos e complementares; excedente do consumidor; 
demanda de mercado e receita total, média e marginal; oferta do produtor; função de produção e 
suas propriedades; isoquantas; elasticidade de substituição; rendimentos de fator e rendimentos de 
escala; função de produção com proporções fixas e variáveis; combinação ótima de fatores; firma 
multiprodutora; custos, custos de produção; curva de isocustos; função de custo a curto e longo 
prazos; custo fixo e variável, custo médio e custo marginal; curva de oferta da firma e da indústria a 
curto e longo prazos; mercados: concorrência perfeita; equilíbrio da empresa em concorrência 
perfeita; curva da oferta;  
deslocamento da curva e ao longo da curva. Elasticidade-preço da oferta; equilíbrio de mercado; 
posição de equilíbrio e deslocamento das curvas de oferta e procura; monopólio; equilíbrio da 



empresa monopolista;discriminação de preços; comparação com o mercado de concorrência 
perfeita; concorrência monopolística; diferenciação do produto; equilíbrio da empresa em 
concorrência monopolística; comparação com o mercado de concorrência perfeita; oligopólio; 
caracterização da estrutura oligopolística. 2. Macroeconomia: contabilidade nacional: conceito de 
renda e produto; produto e renda das empresas e das famílias; gastos e receitas do Governo; 
balanço de pagamentos, conceitos de déficit e superávit; contas nacionais do Brasil; deflator 
implícito da renda; números índices; conceitos alternativos de déficit público; moeda e bancos: 
funções da moeda; desenvolvimento do sistema monetário; definição de moeda e quase-moeda; 
controle dos meios de pagamentos; taxa de redesconto; reservas obrigatórias; procura da moeda; 
macroeconomia neoclássica; curva de oferta de produto e de demanda do trabalho; modelo 
Keynesiano simples, modelo IS-LM e modelo Keynesiano completo; determinantes do consumo e 
do investimento; flutuações econômicas e inflação: curva de Philips. Rigidez de preços e salários; 
inflação e políticas de estabilização; crescimento econômico; modelos de crescimento exógeno e 
endógeno. 3. Economia Do Setor Público: a racionalidade econômica da existência do governo; a 
eficiência dos mercados competitivos; as falhas do mercado; equilíbrio geral e teoria do bem-estar; 
ótimo de pareto; bens públicos; teoria da escolha pública; externalidades; objetivos da política 
fiscal e funções do governo; teoria da tributação; os conceitos de progressividade e neutralidade; 
impostos com base de incidência na renda, no patrimônio e no consumo; o imposto sobre o valor 
adicionado; cálculo do imposto por dentro e por fora; papel dos gastos públicos; política fiscal e 
política monetária; federalismo fiscal; títulos públicos, déficit público e dívida pública; imposto 
inflacionário, senhoriagem e curva de Laffer; financiamento do déficit público; a evolução do setor 
público na economia brasileira; o Estado e as empresa estatais no desenvolvimento econômico; as 
finanças públicas no regime de alta inflação (1981/1994); a política fiscal do Governo Fernando 
Henrique Cardoso (1995/2002); a dinâmica da dívida pública brasileira; o sistema tributário 
brasileiro; a lógica da privatização; regulação econômica. 4. Planejamento, orçamento e 
Contabilidade Pública: planejamento estratégico, tático e operacional; a dinâmica do planejamento 
na estrutura organizacional; a estrutura do plano; o planejamento eficaz; integração entre 
planejamento e orçamento.  
 


