
Nº 253, terça-feira, 30 de dezembro de 200882 3ISSN 1677-7069

TÉCNICO DE LABORATÓRIO - (QUÍMICA / INFORMÁ-
TICA / ELETRÔNICA / BIOLOGIA / MICROSCOPIA ELETRÔ-
NICA / MINERAÇÃO)

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO
CARGO:

ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio
Completo + Curso Técnico.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar trabalhos
técnico de laboratório, relacionados com a área de atuação, realizando
ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias
através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

fidelidade de paráfrase a seus segmentos de origem; relações do texto
com outros textos (intertextualidade); Relações do texto com o con-
texto sociocultural no qual se insere; Informações explícitas e im-
plícitas veiculadas; O nível (formal ou informal) da linguagem; Re-
lações semânticas (causalidade, temporalidade, conclusão, compara-
ção, finalidade oposição, condição, explicitação, adição, entre outras)
estabelecidas entre parágrafos, períodos ou orações; Expressões que
indicam a seqüência das diferentes partes que compõem o texto;
Relações de sentido entre palavras ou expressões (sinonímia, an-
tonímia, hiperonímia, hiponímia e partonímia); Usos metafóricos e
metonímicos das palavras e expressões; Efeitos (como o da am-
bigüidade) do valor polissêmico ou homonímico de palavras e ex-
pressões; Efeitos pretendidos pelo uso de certos recursos léxicos
(repetição de palavras, associação entre palavras semanticamente
afins, entre outros) e gramaticais (substituições ou retomadas pro-
nominais e adverbiais); Marcas típicas da oralidade formal e informal;
Expressões que indicam variações regionais sociais ou de época da
língua portuguesa, com destaque para aspectos relacionados aos usos
do português do Brasil; Marcas a partir das quais se pode identificar
a posição do autor em relação às idéias veiculadas; A função ou a
informação presentes em outros recursos gráficos (parênteses, aspas,
tipos de letras de formatos do texto, entre outros) e presentes ainda
em elementos não-verbais (imagens, gráficos, tabelas); Efeitos de
sentindo dos sinais de pontuação; Efeitos de sentido de elementos
morfossintáticos: O valor semântico de radicais, prefixos e sufixos; O
uso de neologismo e de empréstimos lingüísticos; Flexões (regulares
e irregulares) do verbo; Regência (nominal e verbal), concordância
(nominal e verbal) e ordem das palavras ou expressões no enunciado;
Aspectos das convenções ortográficas.

PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO:
M AT E M Á T I C A
Conjunto de números naturais, inteiros, racionais e reais.

Sistema legal de unidade de medida. Razão e Proporção, Grandezas
proporcionais, Média Aritmética, Média Ponderada, Regra de Três
Simples e Composta. Juros simples e compostos. Percentagem e des-
conto simples.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ADMINISTRADOR
Funções administrativas características e usos. Administração

de materiais, controle de estoque e armazenagem. Administração de
Recursos Humanos e Pessoal. Administração financeira de organi-
zações públicas. Organização, sistemas e métodos. Sistemas de in-
formação para administração. Comunicações administrativas. Méto-
dos de Pesquisa e Prática de pesquisa, elaboração de projetos, re-
latórios técnicos e pesquisas científicas. Planejamento estratégico e
PDCA. Liderança, poder, conflitos e racionalização na organização.
Legislação Profissional e Ética aplicada ao exercício da Adminis-
tração Pública.

ARQUEÓLOGO
A Arqueologia como ciência. Arqueologia Histórica e Pa-

trimônio. A legislação arqueológica. Métodos de datação. As técnicas
de registro no campo e laboratório. Os vestígios líticos: caracterização
técnica e tipológica. A cerâmica arqueológica: análise e classificação.
Os grafismos rupestres: abordagens interpretativas. Os vestígios es-
queletais humanos: resgate e conservação. A análise estratigráfica:
subsídio para a contextualização dos artefatos. A conservação e res-
tauro de artefatos arqueológicos. O inventário arqueológico: trata-
mento, organização e conservação dos vestígios arqueológicos.

ASSISTENTE SOCIAL
O debate contemporâneo sobre o Serviço Social: reflexões

sobre a questão social e as demandas à profissão. Políticas sociais e
direitos sociais no Brasil - seus desdobramentos históricos e político-
sociais. A relação Estado-sociedade civil. Lutas sociais e organização
da sociedade civil na atual conjuntura brasileira. Política Nacional de
Assistência Social - PNAS 2004. A Lei Orgânica de Assistência
Social. PNAS 2004. Diretrizes, estratégias e procedimentos. O Sis-
tema Único de Assistência Social - SUAS - e seus desdobramentos
para a prática profissional. NOB-SUAS e eixos estruturantes da ges-
tão da política. A Política de atenção à criança e ao adolescente. O
Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA - Lei nº. 8069/1990.
Política nacional do idoso - Lei nº. 8.842 de 04/01/1994. A política de
atenção às pessoas portadoras de necessidades especiais. Lei nº.
7.853/1989, Decreto 3.298/1999.8. Política de saúde, desafios atuais
do SUS. A atuação do assistente social nos diferentes níveis de
atenção à saúde. Política de saúde mental e a contribuição do Serviço
Social. A Previdência Social - proteção ao trabalhador: direitos e
benefícios. Leis nº. 8.112 e 8.213 de 24/07/1991 e suas atualizações.
A Política nacional de educação e a democratização do acesso ao
ensino superior; a política de assistência ao estudante. Lei de re-
gulamentação da profissão nº. 8.662, de 07/06/1993. Código de Ética
profissional e as implicações éticas e políticas do fazer profissional.
Planejamento e gestão de políticas e projetos sociais. Avaliação de
políticas e programas sociais. Estratégias e procedimentos teórico-
metodológicos do Serviço Social. O processo interventivo do Serviço
Social. Pesquisa em Serviço social - metodologias quantitativas e
qualitativas e sua aplicação na prática profissional do Serviço So-
cial.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO
Legislação de Segurança do Trabalho: Lei 6514 -

22/12/1977; Portaria 3214 - 08/06/1978: NR 4 - SESMT; NR 5 -
CIPA; NR 6 - EPI; NR 9 - PPRA; NR 10 - Instalação em serviços em
eletricidade; NR 11 - Armazenagem e manuseio de materiais; NR 12
- Máquinas e equipamentos; NR 13 - Vasos de Pressão; NR 15 -
Operações Insalubres; NR 16 - Operações Periogosas; NR 17 - Er-
gonomia; NR 18 - PCMAT; NR 19 - Explosivos; NR 23 - Proteção
Contra Incêndio; NR 26 - Sinalização de Segurança; NR 29 - Tra-
balho Portuário; NR 31 - Trabalho Rural; NR 32 - Segurança Hos-
pitalar; NR 33 - Espaços Confinados.

Legislação Previdenciária Acidentária: Lei 3048/99; LTCAT;
P P P.

Sistema de Gestão Integrados: ISO 9001, ISO 14001, OH-
SAS 18001, SA 8000, NBR 16001.

Acidente do trabalho: Conceito técnico e legal. Causas e
conseqüências dos acidentes. Freqüência e Gravidade. Estatística de
Acidentes. Custos, comunicação, registro, investigação e análise de
acidentes.

Prevenção e Controle de Riscos: Caldeiras e vasos de pres-
são. Movimentação de cargas. Instalações elétricas. Máquinas e fer-
ramentas. Soldagem e corte. Trabalho em espaço confinados. Trans-
porte de produtos perigosos. Construção civil. Trabalhos em altura.

Higiene Ocupacional: Programa de Prevenção de Risco Am-
bientais. Riscos Físicos, Químicos e Biológicos - Análise, qualifi-
cação, quantificação e limites de tolerância legais.

Análise ergonômica dos postos de trabalho.
Proteção Contra Incêndio: Sistemas fixos e portáteis de com-

bate ao fogo. Detecção e alarme. Armazenamento de produtos in-
flamáveis. Brigadas de incêndio. Plano de emergência.

Ações de Saúde: Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional. Prevenção de Doenças Relacionadas ao Trabalho. Su-
porte Básico à Vida.

Organização e atribuições do SESMT e da CIPA.
ENGENHEIRO CIVIL
Componentes de alvenaria. Tijolos cerâmicos e blocos va-

zados. Concreto armado - dosagem, massamento, lançamento e cura.
Argamassas para revestimento - chapisco, reboco e emboço. Aço para
concreto armado - tipos de aço e classificação. Estudos preliminares
Levantamento topográfico do terreno. Canteiro de obras. Alvenarias
de vedação e alvenarias estruturais. Formas para concreto armado.
Sistema de formas de madeira. Cobertura das edificações. Telhados
cerâmicos - suporte e telhas. Análise e avaliação de projetos de
instalações prediais de água fria, águas pluviais, preventivo de in-
cêndio e esgoto doméstico. Instalação elétrica de baixa tensão, abran-
gendo conceitos de tensão, corrente, potência, comandos, tomadas,
condutores, circuitos, disjuntores, aterramento. Análise dos custos
unitários, custos totais, orçamento de obras, análise de memorial
descritivo, programação, planejamento e controle de obras. Estabi-
lidade das edificações: vínculos, reações, solicitações internas, dia-
gramas. Isostática, hiperestática. Noções de dimensionamento de es-
truturas de concreto: vigas, lajes, pilares, envolvendo conhecimento
dos materiais: concreto, aço, concreto armado. Acompanhamento e
aplicação de recursos (medições, emissão de faturas, controle de ma-
terial). Licitação e contratos, conforme a Lei 8666/93 e suas atua-
lizações (ênfase no capítulo 1 - seções I a IV, capítulo 2 na íntegra,
capítulo 3 - seções III a V.). Águas superficiais e subterrâneas. Bar-
ragens e reservatórios. Irrigação e drenagem. Sistema de abasteci-
mento e tratamento d'água. Sistemas de esgotos sanitários. Sanea-
mento ambiental (deposição de resíduos, aterros sanitários). Solos:
classificação e propriedades. Fundações superficiais e profundas. Le-
gislação ambiental. Cálculo de esforços e deformações. Vistoria e
elaboração de pareceres. Avaliação de imóveis urbanos. Organização
de obras, orçamentos e cronogramas de obras. Controle de qualidade
da construção civil. Normas e métodos. Noções de Segurança no
Tr a b a l h o .

E S TAT Í S T I C O
Elaborando e aplicando questionários: Conceito de popu-

lação e amostra estatística. Descrição dos dados: Tipos de dados
(variáveis); Tabelas e Quadros; Tabelas 2 x 2, bidimensionais e mul-
tidimensionais; Gráficos para variáveis quantitativas e qualitativas.
Box-plot; Distribuições de freqüências; Medidas de tendência central;
dispersão e assimetria. Noções básicas de Probabilidade: Fundamen-
tos (definições,eventos, espaço amostral, eventos); Independência e
probabilidade condicionada. Variáveis aleatórias e distribuições de
probabilidade: Valor esperado, variância e desvio-padrão de uma va-
riável aleatória; Principais distribuições discretas e contínuas. Es-
timação e teste de hipótese: Distribuições amostrais (média, variância
e proporção); Intervalo de confiança (média, variância e proporção);
Testes de hipótese sobre média, proporção em uma amostra e entre
duas amostras. Relações entre variáveis quantitativas: Correlação mo-
mento-produto de Pearson; Regressão linear simples. Testes não-pa-
ramétricos: Testes de homogeneidade e independência; Teste de Kol-
mogorov-Smirnov para uma e duas amostras; Teste de Wilcoxon;
Teste de Mann-Whitney. Amostragem: Noções básicas.

MÉDICO - ÁREA: PSIQUIATRIA
Psicopatologia. Delirium, demência, transtornos amnésticos e

outros transtornos cognitivos. Aspectos neuropsiquiátricos de infec-
ção do HIV no SIDA. Transtornos relacionados ao uso de substâncias
psicoativas. Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos: esquizoa-
fetivo, esquizofreniforme, psicótico breve, delirante persistente, de-
lirante induzido. Síndromes psiquiátricas do puerpério. Transtornos
do humor. Transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos de hábitos
e impulsos. Transtornos fóbicos-ansiosos: fobia específica, social e
agorafobia. Outros transtornos de ansiedade: transtorno de pânico,
transtorno de ansiedade generalizada. Transtornos somatoformes.
Transtornos alimentares. Transtornos do sono. Transtornos de adap-
tação e transtorno de estresse pós-traumático. Transtornos dissocia-
tivos. Transtornos da identidade e da preferência sexual. Transtornos
da personalidade. Transtornos factícios, simulação, não adesão ao
tratamento. Retardo mental. Transtornos do desenvolvimento psico-
lógico. Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).
Transtornos comportamentais e emocionais que aparecem habitual-
mente durante a infância ou adolescência. Transtornos psiquiátricos
relacionados ao envelhecimento. Interconsulta psiquiátrica. Transtor-
nos Mentais causados por uma condição médica geral. Emergências
psiquiátricas. Psicoterapias. Psicofarmacologia e Psicofarmacoterapia.
Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas. Psiquiatria Foren-
se: Responsabilidade Penal e Capacidade Civil. Epidemiologia dos
transtornos psiquiátricos. Diagnóstico Sindrômico e Diagnóstico No-
sológico em Psiquiatria. Classificação em Psiquiatria: CID-10 e
DSM-IV-TR. Neuroimagem em Psiquiatria.

TÉCNICO EM CINEMATOGRAFIA
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + Curso Técnico.
OUTROS: Experiência de 12 meses
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Cinegrafista habi-

litado a participar de projetos audiovisuais tanto como responsável
pela direção de fotografia quanto pela operação direta de câmeras de
cinema digital e vídeo.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + Curso Técnico
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Identificar docu-

mentos e informações, atender à fiscalização; executar a contabilidade
geral, operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar contabi-
lidade gerencial; realizar controle patrimonial. Assessorar nas ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão.

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo+ Curso Técnico em eletrônica com ênfase em sistemas
computacionais

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface

gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura
de banco de dados e codificação de programas; projetar, implantar e
realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursos de
trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas,
linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento. As-
sessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + Curso Técnico.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Instalar e dar ma-

nutenção em aparelhos de ar condicionado e ventilação, calefação,
refrigeração, regulagem de temperatura e secagem, orientando-se por
desenhos, esquemas, normas e especificações técnicas e utilizando
instrumentos e métodos apropriados para cooperar no desenvolvi-
mento, fabricação, montagem, instalação, funcionamento, manutenção
e reparo desses equipamentos.

TÉCNICO EM RESTAURAÇÃO
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + experiência.
OUTROS: Experiência de 12 meses
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Restaurar peças da-

nificadas, recompondo as falhas existentes para restituir-lhes a ca-
racterística originais, sob supervisão; Efetuar trabalhos auxiliar de
restauração.

TÉCNICO EM SOM
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + experiência.
OUTROS: Experiência de 12 meses
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Instalar e reparar

equipamentos de som elétrico de acordo com as instruções e su-
pervisão recebida; Avaliar e controlar as instalações, aparelhos, cir-
cuitos e outros equipamentos; Testar aparelhos e componentes para
assegurar o seu perfeito estado de funcionamento, bem como montar
e operar a aparelhagem de som tendo em vista uma funcionalidade
específica.

TÉCNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio

Completo + experiência.
OUTROS: Experiência de 12 meses
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Formolizar cadá-

veres humanos e de animais; embalsamar cadáveres. Taxidermizar
animais vertebrados; curtir peles; preparar esqueletos de animais;
confeccionar dioramas, pesquisando característica dos animais e seu
habitat. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

ANEXO 5 - PROGRAMAS
PARA TODOS OS CARGOS:
LÍNGUA PORTUGUESA
Análise e compreensão de textos, com o objetivo de re-

conhecer: A idéia global do texto ou de um parágrafo; O argumento
principal ou os argumentos secundários defendidos pelo autor; O
objetivo ou a finalidade pretendida; A síntese do conteúdo global do
texto; As características do tipo ou do gênero do texto em questão; A




