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A N E X O II 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 
 

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (4ª SÉRIE) 
 
 

 

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO  
 

Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto (4ª série) 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição:  Executar serviços de manutenção em cemitérios, na sede e nos 

distrito; Preparar as sepulturas; Limpar o interior das covas já existentes; Auxiliar na colocação do 

caixão; Manipular as cordas de sustentação, para facilitar o posicionamento do caixão na sepultura; 

Efetuar o fechamento da sepultura; recobrindo-a de terra, ou séricos de alvenaria; Efetuar a limpeza e 

conservação de jazigos; Limpar e arrumar as dependências e instalações dos cemitérios municipais, a 

fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; Recolher o lixo, acondicionando detritos e 

depositando-os de acordo com as determinações definidas; Verificar a existência de material, 

ferramentas e de outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a 

necessidade de reposição, quando for o caso; Manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; 

Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de 

consertos e reparos nas dependências dos cemitérios; Executar outras tarefas correlatas. 

Conteúdo Programático: 

Língua Portuguesa:  Leitura e interpretação; Alfabeto: vogal, Semivogal e Consoantes, Letras 

maiúsculas e minúsculas; Encontro Vocálico; Encontro Consonantal; Sílaba: número de sílabas, Sílaba 

Tônica e sua classificação; Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, 

umas); Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de 

interrogação e ponto de exclamação; Ortografia; Antônimos/sinônimos; Diminutivo/aumentativo; 

Singular/Plural; noções básicas de acentuação gráfica. 

Matemática : Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais: operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão; Números pares e Números ímpares; Número decimal: operações; Sistemas de 

Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – problemas; Sistema 

Monetário Nacional; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça 

parte; Raciocínio lógico; Sucessor e Antecessor (até 1000); Porcentagem; resolução e interpretação de 

problemas sobre as quatro operações. 

Conhecimentos Específicos:  Assuntos correlatos à respectiva área. Capinação, remoção de lixo e 

varrição. Conservação e uso adequado de equipamentos, ferramentas e materiais. Equipamentos de 
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Segurança. Exumações e inumações de cadáveres. Fixação de lajes. Noções de desinfecção, limpeza e 

manutenção da ordem. Produtos, utensílios, ferramentas e técnicas da Profissão. Tipos de sepulturas.  

Equipamentos de Proteção Individual e Coletivos. 
 
 

Cargo: CALCETEIRO  
 

Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto – (4ª série) 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição:  Determina o alinhamento da obra, marcando-o com estacas e linhas, 

para orientar o assentamento do material; Prepara o solo, recobrindo-o com areia ou terra, para nivelá-lo 

e permitir o assentamento das peças; Coloca cada peça, posicionando-a sobre a areia e assentando-a 

com golpes de martelo ou malho, para encaixá-la em seu lugar; Recobre junções, preenchendo-se areia 

ou terra, para igualar o calçamento e dar acabamento à obra; Construir bases de concreto ou de outro 

material, conforme as especificações e instruções recebidas, para possibilitar a instalação de máquinas, 

postes e similares; Executar trabalhos de reforma e manutenção de pavimentos, calçadas e estruturas 

semelhantes; Manter-se em dia quanto às medidas de segurança para a execução dos trabalhos, utilizar 

adequadamente o equipamento protetor e usar as roupas que lhe forem determinadas pelos 

supervisores e chefes imediatos, a fim de garantir a própria proteção e a daqueles com quem trabalha; 

Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços 

típicos da classe, comunicando ao chefe imediato qualquer irregularidade ou avaria que não possa ser 

reparada na própria oficina, a fim de que seja providenciado o conserto em tempo hábil para não 

prejudicar os trabalhos; Manter limpo e arrumado o local de trabalho; Requisitar o material necessário à 

execução das atribuições típicas da classe; Executar outras atribuições afins. 

Conteúdo Programático: 

Língua Portuguesa:  Leitura e interpretação; Alfabeto: vogal, Semivogal e Consoantes, Letras 

maiúsculas e minúsculas; Encontro Vocálico; Encontro Consonantal; Sílaba: número de sílabas, Sílaba 

Tônica e sua classificação; Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, 

umas); Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de 

interrogação e ponto de exclamação; Ortografia; Antônimos/sinônimos; Diminutivo/aumentativo; 

Singular/Plural; noções básicas de acentuação gráfica. 

Matemática : Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais: operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão; Números pares e Números ímpares; Número decimal: operações;  Sistemas de  

Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – problemas;  Sistema 

Monetário Nacional; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça 

parte; Raciocínio lógico;  Sucessor e Antecessor (até 1000); Porcentagem; resolução e interpretação de 

problemas sobre as quatro operações. 
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Conhecimentos Específicos:  Tipos de calçamento público; Forma de limpeza de leitos carroçáveis; 

Forma de limpeza de passeios públicos; Tipos de pedras empregados; Conservação; Princípios de 

segurança no trabalho. 
 

 

Cargo: MERENDEIRA  
 

Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto – (4ª séries) 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo da 

merenda, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções estabelecidas, para 

obter melhor aproveitamento dos mesmos; Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das 

refeições, separando-os e medindo-os de acordo com o cardápio do dia, para facilitar a utilização dos 

mesmos; Preparar as refeições, lavando, descascando, cortando, temperando, refogando,assando e 

cozendo alimentos diversos de acordo com orientação superior, para tender ao programa alimentar 

estabelecido; Distribuir as refeições preparadas, servindo-as conforme rotina predeterminada, para 

atender aos comensais; registrar o número de refeições distribuídas, anotando-as em impressos, 

próprios, para possibilitar cálculos estatísticos; Efetuar pesagem e registro das sobras e restos 

alimentares, utilizando balanças apropriadas e anotando os resultados em fichas específicas, para 

permitir a avaliação da aceitação dos alimentos pelos comensais; Efetuar o controle do material existente 

no setor, discriminando-o por peças e respectivas quantidades, para manter o estoque e extravios;  

Recolher o lixo gerado na unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo 

com as determinações definidas; Verificar o prazo de validade dos alimentos antes de prepará-los; 

Verificar a existência gêneros alimentícios e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao 

superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Comunicar ao superior imediato 

qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, 

móveis e utensílios sob sua responsabilidade; Preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e 

servidores; Receber ou recolher louça e talheres após as refeições, colocando-os no setor de lavagem 

para determinar a limpeza dos mesmos; Dispor, quanto a limpeza da louça, talheres e utensílios 

empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em 

condições de uso imediato; Manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho observando 

as normas e instruções para prevenir acidentes; Executar outras atribuições afins. 

Conteúdo Programático: 

Língua Portuguesa:  Leitura e interpretação; Alfabeto: vogal, Semivogal e Consoantes, Letras 

maiúsculas e minúsculas; Encontro Vocálico; Encontro Consonantal; Sílaba: número de sílabas, Sílaba 

Tônica e sua classificação; Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, 

umas); Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de 

interrogação e ponto de exclamação; Ortografia; Antônimos/sinônimos; Diminutivo/aumentativo; 

Singular/Plural; noções básicas de acentuação gráfica. 
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Matemática : Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais: operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão; Números pares e Números ímpares; Número decimal: operações;  Sistemas de  

Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – problemas;  Sistema 

Monetário Nacional; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça 

parte; Raciocínio lógico;  Sucessor e Antecessor (até 1000); Porcentagem; resolução e interpretação de 

problemas sobre as quatro operações. 

Conhecimentos Específicos : Conhecimentos Básicos de Alimentação e Higiene: Os alimentos; 

Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no trabalho - Segurança no trabalho; Da merenda escolar; 

Preparação dos alimentos; O gás de cozinha; Utilização e manuseio dos eletrodomésticos; Elaboração 

dos pratos; Estocagem dos alimentos; Controle de estoque; Melhor aproveitamento de alimentos; 

Conservação e validade dos alimentos; Relacionamento interpessoal; Conservação de alimentos e 

manipulação de carnes; Conservação e higiene; Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e 

alimentos; Relação entre saúde e alimento; A classificação dos alimentos; Os nutrientes e sua atuação 

no organismo; Seleção, conservação e condições inadequadas ao consumo dos alimentos; Cuidados ao 

comprar frutas e verduras, alimentos enlatados, grão e farinhas, massas, doces e tortas, carnes, 

pescado, laticínios. 
 

 

Cargo: MOTORISTA - Categoria “D”  
 

Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto – (4ª série), Carteira de Habilitação de Motorista 

Profissional, categoria “D”, e Curso de Direção Defensiva. 

Experiência:  01 (um) ano de experiência comprovada através de CTPS devidamente registrada, ou 

certidão emitida por departamento de Recursos Humanos de órgão público com as devidas 

especificações e carimbo do responsável. 

Descrição do Cargo/Atribuição:  Dirigir automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus e demais 

veículos leves ou pesados de transporte de passageiros e cargas, e outros veículos enquadrados na 

categoria “D”, dentro ou fora do Município, verificando diariamente as condições de funcionamento do 

veículo, antes de sua utilização; Vistoriar o veículo, observando diariamente os pneus, o nível da água 

do sistema de arrefecimento, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento 

de combustível, parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Zelar pela 

segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; Verificar 

se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata 

quando do término da tarefa; Orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o 

equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados; Observar os limites de carga 

preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura; Fazer o transporte dos alunos da rede 

municipal de ensino, observando as normas de direção defensiva e trânsito; Fazer o transporte de 

pacientes, observando as normas de direção defensiva e trânsito; Zelar pelas condições e segurança 

dos alunos em embarques de desembarques; Dirigirem e manobrarem veículos que transportam 
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pessoas, com total habilidade e responsabilidade; Realizar verificações e manutenções básicas do 

veículo que utilizam equipamentos e dispositivos especiais; Fazer pequenos reparos de urgência; Manter 

o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que 

necessário; Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; Anotar em formulário 

próprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas, cargas transportadas, itinerários percorridos e 

outras ocorrências; Recolher ao local apropriado o veículo após a realização do serviço, deixando-o 

corretamente estacionado e fechado Auxiliar no embarque e desembarque de passageiros; Auxiliar no 

carregamento e descarregamento de volumes; Auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com 

normas e roteiros pré-estabelecidos; Conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora 

determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; Cumprir o código nacional de 

trânsito, sob pena de responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas. 

Conteúdo Programático: 

Língua Portuguesa:  Leitura e interpretação; Alfabeto: vogal, Semivogal e Consoantes, Letras 

maiúsculas e minúsculas; Encontro Vocálico; Encontro Consonantal; Sílaba: número de sílabas, Sílaba 

Tônica e sua classificação; Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, 

umas); Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de 

interrogação e ponto de exclamação; Ortografia; Antônimos/sinônimos; Diminutivo/aumentativo; 

Singular/Plural; noções básicas de acentuação gráfica. 

Matemática : Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais: operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão; Números pares e Números ímpares; Número decimal: operações;  Sistemas de  

Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – problemas;  Sistema 

Monetário Nacional; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça 

parte; Raciocínio lógico;  Sucessor e Antecessor (até 1000); Porcentagem; resolução e interpretação de 

problemas sobre as quatro operações. 

Conhecimentos Específicos : Regras de relações humanas adequadas ao trabalho; Legislação de 

trânsito: regras gerais de circulação; regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de 

preferência; velocidade permitida; classificação das vias; deveres e proibições; Infrações básicas para a 

apreensão de documentos de habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro; infrações 

básicas para a cassação de documentos de habilitação; Principais crimes e contravenções de trânsito; 

Conhecimento de sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas 

de regulamentação; advertência e indicação; sinais luminosos; Conhecimento de defeitos simples do 

motor; Procedimentos corretos para economizar combustível; Cuidados necessários para conservar o 

veículo em boas condições mecânicas; Conhecimento básico sobre sistema de freios; defeitos simples 

do sistema elétrico; Porte de documentos obrigatórios do veículo e do condutor; Conhecimento de regras 

de hierarquias no serviço público municipal; atitudes no serviço; regras básicas de comportamento 

profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Segurança do 

trabalho e prevenção de acidentes e incêndio. Direção Defensiva. Noções de procedimentos de 

Primeiros Socorros.  
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Cargo: OPERADOR DE MÁQUINA PESADA  
 

Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto – (4ª série), Carteira de Habilitação de Motorista 

Profissional, categoria “D”. 

Experiência:  1 (um) ano de experiência comprovada através de CTPS devidamente registrada, ou 

certidão emitida por departamento de Recursos Humanos de órgão público com as devidas 

especificações e carimbo do responsável. 

Descrição do Cargo/Atribuição:  Operar motoniveladoras, pá carregadeiras, rolo compactador, retro 

escavadeira, tratores e outros, para execução de serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de 

solo, pavimentação, conservação de vias, carregamento e descarregamento de material, entre outros; 

Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede 

de esgoto, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; Abrir valetas e cortar 

taludes; proceder a escavações transporte de terra, construção de açudes, barragens, adutoras, 

colocando e retirando tubos das valetas, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; efetuar remoção 

de terra ou outros materiais, empilhando-os em caminhões para serem transportados; Operar tratores, 

para execução de serviços de carregamento e descarregamento de material, roçada de terrenos e 

limpeza de vias, praças e jardins; Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os 

comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; Operar 

mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de 

comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e 

materiais análogos; Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e 

efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; Pôr em prática as medidas de 

segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis 

acidentes; Efetuar pequenos reparos de urgência, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar 

o bom funcionamento do equipamento; Recolher ao local apropriado a máquina após a realização do 

serviço, deixando-a corretamente estacionada; Observar diariamente os pneus, o nível da água do 

sistema de arrefecimento, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de 

combustível, etc.; Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus 

implementos e, após executados, efetuar os testes necessários; Anotar, segundo normas estabelecidas, 

dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras 

ocorrência, para controle da chefia; Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes na 

máquina sob sua responsabilidade; Comunicar qualquer anomalia no funcionamento da máquina; 

Executar outras tarefas correlatas.  

Conteúdo Programático: 

Língua Portuguesa:  Leitura e interpretação; Alfabeto: vogal, Semivogal e Consoantes, Letras 

maiúsculas e minúsculas; Encontro Vocálico; Encontro Consonantal; Sílaba: número de sílabas, Sílaba 

Tônica e sua classificação; Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, 

umas); Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de 
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interrogação e ponto de exclamação; Ortografia; Antônimos/sinônimos; Diminutivo/aumentativo; 

Singular/Plural; noções básicas de acentuação gráfica. 

Matemática : Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais: operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão; Números pares e Números ímpares; Número decimal: operações;  Sistemas de  

Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – problemas;  Sistema 

Monetário Nacional; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça 

parte; Raciocínio lógico;  Sucessor e Antecessor (até 1000); Porcentagem; resolução e interpretação de 

problemas sobre as quatro operações. 

Conhecimentos Específicos : Legislação de Trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro Legislação e 

regras de circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; 

Sinalização de Trânsito; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Direção defensiva; 

Inspeção e cuidados com as máquinas;  Objetivo da inspeção da máquina, itens a serem inspecionados 

antes, durante e após o serviço prestado; Noções básicas de mecânica pesada;  Fatores que influenciam 

na vida útil da máquina e consumo de combustível.. Conhecimento e funcionamento da máquina e 

outras questões que abordem situações Condução de veículos da espécie; Manobras; conhecimentos 

sobre os instrumentos do painel de comando; Manutenção da máquina; Direção e operação veicular de 

máquinas leves e pesadas; outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos 

específicos do cargo a ser exercido. 
 
 

Cargo: PEDREIRO  
 

Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto (4ª série)  

Experiência:  1 (um) ano de experiência comprovada através de CTPS devidamente registrada, ou 

certidão emitida por departamento de Recursos Humanos de órgão público com as devidas 

especificações e carimbo do responsável. 

Descrição do Cargo/Atribuição:  Preparar argamassa, misturando cimento, areia e água, dosando as 

quantidades de forma adequada, para o assentamento de alvenaria, tijolos, ladrilhos e materiais 

similares; Construir alicerces, empregando vergalhões de ferro, pedras ou cimento, para fornecer a base 

de paredes, muros, pontes e construções similares; Assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros 

materiais, unindo-as com argamassa, de acordo com orientação recebida, para levantar paredes, pilares 

e outras partes da construção; Revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou 

assentando ladrilhos, azulejos e similares, de acordo com instruções recebidas; Aplicar camadas de 

gesso sobre as partes interiores e tetos de edificações; Construir bases de concreto ou de outro material, 

conforme as especificações e instruções recebidas, para possibilitar a instalação de máquinas, postes e 

similares; Executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, 

reparar paredes e pisos, trocar telhas, aparelhos sanitários e similares; Montar tubulações para 

instalações elétricas; Montar e reparar telhados; Orientar e treinar os servidores que auxiliam na 

execução dos trabalhos de alvenaria; Manter-se em dia quanto às medidas de segurança para a 
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execução dos trabalhos, utilizar adequadamente o equipamento protetor e usar as roupas que lhe forem 

determinadas pelos supervisores e chefes imediatos, a fim de garantir a própria proteção e a daqueles 

com quem trabalha; Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos 

utilizados nos serviços típicos da classe, comunicando ao chefe imediato qualquer irregularidade ou 

avaria que não possa ser reparada na própria oficina, a fim de que seja providenciado o conserto em 

tempo hábil para não prejudicar os trabalhos; Manter limpo e arrumado o local de trabalho; Requisitar o 

material necessário à execução das atribuições típicas da classe; Executar outras atribuições afins. 

Conteúdo Programático: 

Língua Portuguesa:  Leitura e interpretação; Alfabeto: vogal, Semivogal e Consoantes, Letras 

maiúsculas e minúsculas; Encontro Vocálico; Encontro Consonantal; Sílaba: número de sílabas, Sílaba 

Tônica e sua classificação; Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, 

umas); Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de 

interrogação e ponto de exclamação; Ortografia; Antônimos/sinônimos; Diminutivo/aumentativo; 

Singular/Plural; noções básicas de acentuação gráfica. 

Matemática : Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais: operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão; Números pares e Números ímpares; Número decimal: operações;  Sistemas de  

Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – problemas;  Sistema 

Monetário Nacional; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça 

parte; Raciocínio lógico;  Sucessor e Antecessor (até 1000); Porcentagem; resolução e interpretação de 

problemas sobre as quatro operações. 

Conhecimentos Específicos : Equipamentos e materiais utilizados na atividade; Conceito básico sobre 

Desenho Técnico, Planta Baixa, Cortes e Fachadas; Ferramentas de Trabalho; Conhecimentos Sobre 

Assentamento de tijolos; Ligação de Paredes em Ângulo Reto e em Cruz; Conhecimento Sobre Divisão, 

Tipo de Bloco de Concreto e Argamassas: reparação da Argamassa; Assentamento de Parede de Bloco 

de Concreto; Construção de Parede de Canto em Ângulo Reto com Bloco de Concreto; Conhecimento 

Sobre Argamassa de Reboco, Chapisco; Pontos de Mestras; Noções básicas de higiene: pessoal, 

ambiental, de utensílios e equipamentos; Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, 

conceitos, causas e prevenção; normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de 

proteção; Noções de primeiros socorros; Noções básicas de segurança. 

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (8ª SÉRIE) 
 

 

Cargo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – ACE   
 

Escolaridade : Ensino Fundamental Completo, Concluir com aproveitamento o Curso Introdutório de 

Formação Inicial e Continuada, conforme inciso I do artigo 7º da lei 11.350/2006. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 
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Descrição do Cargo/Atribuição:  Atitudes de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção 

da saúde; Discernimento e execução das atividades dos programas de controle de zoonoses; Pesquisa e 

coleta de vetores causadores de infecções e infestações; Vistoria de imóveis e logradouros para 

eliminação de vetores causadores de infecções e infestações; remoção e/ou eliminação de recipientes 

com foco ou focos potenciais de vetores causadores de infecções e infestações; Manuseio e operação 

de equipamentos para aplicação de larvicidas e inseticidas; Aplicação de produtos químicos para 

controle e/ou combate de vetores causadores de infecções e infestações; Execução de guarda, 

alimentação, captura, remoção, vacinação, coleta de sangue e eutanásia de animais; Orientação aos 

cidadãos quanto à prevenção e tratamento de doenças transmitidas por vetores; Participação em 

reuniões, capacitações técnicas e eventos de mobilização social; Participação em ações de 

desenvolvimento das políticas de promoção da qualidade de vida. Participar em ações que fortaleçam os 

elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; Executar outras tarefas 

correlatas. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Interpretação de texto; Concordância Verbal; Concordância Nominal; 

Regência Verbal; Orações Coordenadas; Orações Subordinadas; Colocação Pronominal; Próclise, 

Ênclise e Mesóclise; Crase; Verbos; Pontuação; Sintaxe de Regência; Figuras de Linguagem; Classes 

de Palavras; Termos da Oração; Ortografia; Processos de formação de palavras; Encontros Vocálicos e 

Consonantais; Acentuação Gráfica. 

Conteúdos de Matemática : Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; 

Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; 

Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Estudo do triângulo retângulo; 

relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas; Teorema de Pitágoras; Ângulos; 

Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e 

grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros 

simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto de 

Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os itens do programa; 

porcentagem e juros simples. 

Conhecimentos Específicos : Princípios do Sistema Único de Saúde – SUS; Lei 11.350/2006;  

Promoção, prevenção e proteção à saúde; Noções de Vigilância à saúde; Ações de Educação em Saúde 

na Estratégia Saúde da Família; Atribuições do Agente de Endemias; Noções de saneamento básico e 

do meio ambiente; Processo saúde doença e seus determinantes; Uso de defensivos agrícolas e suas 

conseqüências para a saúde humana; Doenças de notificação compulsória; Doenças infecciosas e 

parasitárias; Dengue: definição, agente causador, sinais e sintomas, modo de  transmissão, períodos de 

incubação e transmissibilidade, diagnóstico e  tratamento; PNCD (Programa Nacional de Controle da 

Dengue); Biologia e hábitos do vetor (aedes aegypti); Atividades de Vigilância Entomológica; Controle da 

raiva; noções de ética e cidadania. Atualidades da área. 
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Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS (comum a todos os cargos de ACS) 
 

Escolaridade : Ensino Fundamental Completo, Concluir com aproveitamento o Curso Introdutório de 

Formação Inicial e Continuada, conforme inciso II do artigo 6º da lei 11.350/2006 e ainda residir na área 

da comunidade em que vai atuar, desde a data da publicação do edital do concurso público. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio cultural 

da comunidade; Promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; Registrar, para fins 

exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros 

agravos à saúde; Estimular à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da 

saúde; Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; 
Prestar informações, preencher fichas e formulários integrantes da documentação das famílias atendidas 

pelo programa; Arquivar e manter em condições ideais de conservação toda a documentação que fizer 

parte do PSF; Participar em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que 

promovam a qualidade de vida; Executar outras tarefas correlatas. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Interpretação de texto; Concordância Verbal; Concordância Nominal; 

Regência Verbal; Orações Coordenadas; Orações Subordinadas; Colocação Pronominal; Próclise, 

Ênclise e Mesóclise; Crase; Verbos; Pontuação; Sintaxe de Regência; Figuras de Linguagem; Classes 

de Palavras; Termos da Oração; Ortografia; Processos de formação de palavras; Encontros Vocálicos e 

Consonantais; Acentuação Gráfica. 

Conteúdos de Matemática : Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; 

Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; 

Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Estudo do triângulo retângulo; 

relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas; Teorema de Pitágoras; Ângulos; 

Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e 

grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros 

simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto de 

Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os itens do programa; 

porcentagem e juros simples. 

Conhecimentos Específicos : Princípios do Sistema Único de Saúde – SUS; Lei 11.350/2006; 

Promoção, prevenção e proteção à saúde; Noções de Vigilância à saúde; Ações de Educação em Saúde 

na Estratégia Saúde da Família; Atribuições do Agente de Saúde. Noções básicas sobre as principais 

doenças de interesse para a Saúde Pública: Diarréia, Cólera, Dengue, Doença de Chagas, 

Esquistossomose, Febre Tifóide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite Hanseníase, 

Difteria, Diabete, Hipertensão Arterial, Raiva, Leishmaniose e Outras. Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e Métodos Anticoncepcionais, Aids. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da 
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Água e Higiene dos Alimentos. Noções sobre: Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, 

Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. Noções sobre Reprodução Humana: Ciclo Menstruação, 

Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre desenvolvimento Humano: Nutrição, 

Aleitamento Materno; noções de ética e cidadania. Atualidade da área. 
 

Cargo: ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS   
 

Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto – (8ª série). 

Experiência:  1 (um) ano de experiência comprovada através de CTPS devidamente registrada, ou 

certidão emitida por departamento de Recursos Humanos de órgão público com as devidas 

especificações e carimbo do responsável. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Executar atividades de conservação na área de elétrica em veículos 

automotores; Determinar e especificar ferramentas e materiais necessários à execução dos trabalhos; 

Efetuar consertos e trocas de peças; Reparar e reformar estruturas elétricas, com substituição caso 

necessário de peças e componentes elétricos diversos; Executar regulagem de bicos e de bombas 

injetoras; Diagnosticar e reparar alternadores, motores de arranque, vidros elétricos e problemas de 

eletricidade de veículos Automotores em geral; Executar atividades de instalação e manutenção elétrica; 

Realizar trabalhos de instalação, regulagem, reforma, substituição, revisão e conservação de sistemas 

elétricos, motores, bombas, reguladores de voltagem, transformadores e outros aparelhos elétricos em 

geral; Executar sob orientação do Encarregado, trabalhos de eletricista, tais como montar, desmontar, 

limpar, assoprar, lavar, lubrificar, substituir, transportar, ajustar, armazenar, verificar, regular, medir e 

reparar componentes e equipamentos elétricos; Observar os itens relativos à manutenção preventiva e 

corretiva, dos veículos, máquinas e equipamentos públicos colocados sob sua responsabilidade; 

Inspecionar veículos e aparelhos elétricos em geral, diretamente ou utilizando aparelhos específicos, a 

fim de detectar as causas da anormalidade de funcionamento; Executar serviços de soldas em sistemas 

elétricos; Fazer reparos necessários para o funcionamento dos implementos elétricos de máquinas e 

veículos automotores; Fornecer dados ao almoxarifado, objetivando a estocagem de peças para a 

reposição; Especificar as peças para fins de compras, procedendo à conferência quando da entrega do 

material solicitado;  Manter limpa as ferramentas bem como o local de trabalho; Zelar pela guarda e 

conservação de ferramentas, equipamentos e materiais que utiliza; Executar outras tarefas correlatas. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Interpretação de texto; Concordância Verbal; Concordância Nominal; 

Regência Verbal; Orações Coordenadas; Orações Subordinadas; Colocação Pronominal; Próclise, 

Ênclise e Mesóclise; Crase; Verbos; Pontuação; Sintaxe de Regência; Figuras de Linguagem; Classes 

de Palavras; Termos da Oração; Ortografia; Processos de formação de palavras; Encontros Vocálicos e 

Consonantais; Acentuação Gráfica. 

Conteúdos de Matemática : Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; 

Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; 
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Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Estudo do triângulo retângulo; 

relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas; Teorema de Pitágoras; Ângulos; 

Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e 

grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros 

simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto de 

Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os itens do programa; 

porcentagem e juros simples. 

Conhecimentos Específicos : Sistema elétrico de veículos automotores; Identificação de peças, 

ferramentas e suas serventias; Técnicas de Injeção Eletrônica; Instalações e consertos de circuitos 

elétricos e eletrônicos de veículos; Montagem, reparo e instalação de sistema de ignição eletrônica e 

alarme de veículos; Instalação e reparo de ligações automáticas e manuais; Elaboração de orçamentos 

de serviços elétricos em veículos; Uso e cuidados de ferramentas, aparelhos e equipamentos; Utilização 

sistêmica da simbologia de projetos elétricos em veículos; Procedimentos técnicos de instalações 

elétricas em veículos; Uso correto dos instrumentos de proteção nas conexões da fiação elétrica de 

veículo; Conhecimentos sobre capacidade e utilização de motores elétricos, alternadores e chave de 

comando. 

 
 

Cargo: GUARDA MUNICIPAL  
 

Escolaridade : Ensino Fundamental Completo – (8ª série), Concluir com êxito o Curso Introdutório de 

Formação para Guarda Municipal. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição:  Atuar visando a proteção do patrimônio público garantindo o 

funcionamento dos serviços de responsabilidade do Município; Apoiar os agentes municipais no 

exercício do poder de policia administrativa;  Atender a população em eventos danosos em auxilio a 

Comissão Municipal de Defesa Civil e autoridades competentes do Município;  executar o serviço de 

patrulhamento escolar;  auxiliar na fiscalização ambiental e na execução da política de controle e 

proteção ambiental;  auxiliar na proteção das áreas de preservação ambiental, mananciais e recursos 

hídricos do Município;  cumprir as atribuições estabelecidas no artigo 24 da Lei 9.503/97 (Código de 

Trânsito Brasileiro);  exercer outras atividades afins. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Interpretação de texto; Concordância Verbal; Concordância Nominal; 

Regência Verbal; Orações Coordenadas; Orações Subordinadas; Colocação Pronominal; Próclise, 

Ênclise e Mesóclise; Crase; Verbos; Pontuação; Sintaxe de Regência; Figuras de Linguagem; Classes 

de Palavras; Termos da Oração; Ortografia; Processos de formação de palavras; Encontros Vocálicos e 

Consonantais; Acentuação Gráfica. 

Conteúdos de Matemática : Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; 
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Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; 

Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Estudo do triângulo retângulo; 

relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas; Teorema de Pitágoras; Ângulos; 

Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e 

grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros 

simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto de 

Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os itens do programa; 

porcentagem e juros simples. 

Conhecimentos Específicos : Noções sobre segurança pública. Noções sobre segurança patrimonial: 

definições. Noções de Segurança Predial: orientações gerais: conhecimento do prédio, das pessoas que 

freqüentam as instalações; O município e a sua segurança patrimonial.  Procedimento em  diferentes 

situações profissionais: assalto, suspeita, pessoas estranhas etc; Noções de Segurança do Trabalho: 

acidentes do trabalho: conceito, causas e prevenção; normas de segurança: conceito de proteção e 

equipamentos de proteção; normas básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 

equipamentos; Noções básicas sobre a Legislação Ambiental Brasileira.  Noções de procedimentos de 

Primeiros Socorros: papel do socorrista, parada cardiorespiratória, hemorragias, ferimentos, entorses, 

luxações, fratura, distúrbios causados pelo calor, choque elétrico, mordidas e picadas de animais, 

transporte de pessoas acidentadas, corpos estranhos no organismo. 

 
 

Cargo: MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS  
 

Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto – (8ª série) 

Experiência:  1 (um) ano de experiência comprovada através de CTPS devidamente registrada, ou 

certidão emitida por departamento de Recursos Humanos de órgão público com as devidas 

especificações e carimbo do responsável. 

Descrição do Cargo/Atribuição:  Executar sob orientação do Encarregado, trabalhos de mecânica 

pneumática, hidráulica e acabamento interno de menor complexidade, tais como montar, desmontar, 

limpar, assoprar, lavar, lubrificar, substituir, transportar, ajustar, armazenar, verificar, regular, medir e 

reparar componentes e equipamentos mecânicos, hidráulicos, pneumáticos e de aparência internas 

relativas à manutenção preventiva e corretiva, dos veículos, máquinas e equipamentos públicos 

colocados sob sua responsabilidade; Inspecionar veículos e aparelhos eletromecânicos em geral, 

diretamente ou utilizando aparelhos específicos, a fim de detectar as causas da anormalidade de 

funcionamento; Desmontar, limpar, reparar, ajustar e montar carburadores, sistemas injetores, motores, 

peças de transmissão, sistema hidráulico, diferencial e outras que requeiram exame, seguindo técnicas 

apropriadas e utilizando ferramental necessário; Revisar motores e peças diversas, utilizando 

ferramentas manuais, instrumentos de medição e controle, e outros equipamentos necessários, para 

aferir-lhes as condições de funcionamento; Regular, reparar e, quando necessário, substituir peças dos 

sistemas de freio, ignição, alimentação de combustível, transmissão, direção, suspensão e outras, 
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utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o equipamento e assegurar seu 

funcionamento regular; Montar motores e demais componentes do equipamento, guiando-se por 

esquemas, desenhos e especificações pertinentes, para possibilitar sua utilização; Executar serviços de 

soldas em todos os veículos; Fazer reparos necessários para o funcionamento dos implementos elétricos 

de máquinas e veículos automotores; Fornecer dados ao almoxarifado, objetivando a estocagem de 

peças para a reposição; Especificar as peças para fins de compras, procedendo à conferência quando 

da entrega do material solicitado; Manter limpa as ferramentas bem como o local de trabalho; Zelar pela 

guarda e conservação de ferramentas, equipamentos e materiais que utiliza; Executar outras tarefas 

correlatas. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Interpretação de texto; Concordância Verbal; Concordância Nominal; 

Regência Verbal; Orações Coordenadas; Orações Subordinadas; Colocação Pronominal; Próclise, 

Ênclise e Mesóclise; Crase; Verbos; Pontuação; Sintaxe de Regência; Figuras de Linguagem; Classes 

de Palavras; Termos da Oração; Ortografia; Processos de formação de palavras; Encontros Vocálicos e 

Consonantais; Acentuação Gráfica. 

Conteúdos de Matemática : Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; 

Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; 

Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Estudo do triângulo retângulo; 

relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas; Teorema de Pitágoras; Ângulos; 

Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e 

grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros 

simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto de 

Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os itens do programa; 

porcentagem e juros simples. 

Conhecimentos Específicos : Questões que simulam as atividades de rotina diária do trabalho; Motores 

de combustão interna. Conceitos e fundamentos aplicados à manutenção de instalações e sistemas 

mecânicos. Critério de manutenção. Sistema de Lubrificação. Sistema de Ignição (convencional e 

eletrônica). Manutenção. Sistema de Alimentação de Combustível (álcool e gasolina).  Materiais, 

equipamentos e dispositivos eletrônicos; circuito elétrico; grandezas elétricas; instrumentos de medidas 

elétricas e suas ligações; Motores de Combustão Interna. Funcionamento de Motores. Motor gasolina, 

álcool, bicombustível e diesel. Sistema de transmissão. Diferencial. Freio. Embreagem. Caixa de 

mudanças. Direção. Suspensão. Ignição. Rodas e pneus. Resfriamento. Noções básicas sobre 

segurança e higiene no trabalho. Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Procedimentos de 

Segurança. 
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Cargo: RECEPCIONISTA  
 

Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto – (8ª série), Conhecimentos de Informática, Curso de 

Microsoft Word e Excel no mínimo de 50 horas. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Atender ao público em geral que procurarem as secretarias e demais 

seções da municipalidade, encaminhando-as aos setores correspondentes; realizar registro de controle 

de público e de visitantes, controlando o fluxo de pessoas encaminhadas aos setores; receber e entregar 

à chefia imediata toda correspondência endereçada à Secretaria na qual estiver lotado; atender e 

transferir para os setores as ligações telefônicas recebidas; efetuar ligações telefônicas, serviços de 

transmissão de fax e de reprodução de documentos (xérox), observando as instruções de sua chefia 

imediata; organizar e acompanhar agendamento de auditórios e salas de reuniões, bem como de 

aparelhos de data show, de sonorização e similares, quando da realização de palestras e treinamentos 

da municipalidade; transmitir recados, convites, providenciar na operação do material necessário a 

reuniões; estabelecer a conexão entre os diversos setores da repartição; desempenhar outras tarefas 

que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência; O exercício do cargo está 

sujeito à prestação de serviços em regime de plantão, à noite, fim de semana e feriados. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Interpretação de texto; Concordância Verbal; Concordância Nominal; 

Regência Verbal; Orações Coordenadas; Orações Subordinadas; Colocação Pronominal; Próclise, 

Ênclise e Mesóclise; Crase; Verbos; Pontuação; Sintaxe de Regência; Figuras de Linguagem; Classes 

de Palavras; Termos da Oração; Ortografia; Processos de formação de palavras; Encontros Vocálicos e 

Consonantais; Acentuação Gráfica. 

Conteúdos de Matemática : Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; 

Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; 

Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Estudo do triângulo retângulo; 

relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas; Teorema de Pitágoras; Ângulos; 

Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e 

grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros 

simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto de 

Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os itens do programa; 

porcentagem e juros simples. 

Noções de Informática:  Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e 

interfaces. Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico, 

utilitários e aplicativos. Ambientes Windows e Linux.  Execução de procedimentos operacionais de rotina.  

Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de 

lote, antivírus, cópias de segurança MSOffice Word/97/200/2007: conceitos básicos, navegando pelo 
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ambiente, configurações, ajuda (help), comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), 

editores de texto, planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas e 

recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos; Conceitos e serviços 

relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point: Configurações, tipos de apresentações, 

formatações.  

 
 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

 

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO   
 

Escolaridade : Ensino Médio Completo, Conhecimentos de Informática, Curso de Microsoft Word e Excel 

no mínimo de 80 horas. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Planejamento em grau auxiliar e pesquisas preliminares sob 

supervisão indireta, predominantemente técnica, com vistas à implantação das leis, regulamentos e 

normas referentes à administração geral e específica; Auxiliar na supervisão de trabalhos que envolvam 

a aplicação de técnicas de pessoal, orçamento, organização, métodos e material executados por equipes 

auxiliares, chefia de Secretaria de unidade; Orientar e proceder à tramitação de processos, orçamentos, 

contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, 

levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário; Preencher fichas, 

formulário, talões, mapas, requisições e/ou outros; Executar serviços relacionados ao recebimento, 

registro, classificação, arquivamento, guarda e conservação de documentos em geral; Efetuar serviços 

de controle de pessoal, tais como: preparo de documentação para administração e demissão, registro de 

empregados, registro de progressões, transferência, férias, acidentes de trabalho, etc.; Auxiliar na 

elaboração de folha de pagamento de pessoal; Auxiliar na elaboração de declaração e certidão por temo 

de serviço; Efetuar serviços na área financeira, tais como: redação e emissão de notas de empenho, 

documento de arrecadação da Receita Municipal, enviando-se várias unidades para processamentos; 

Redigir, revisar, encaminhar e digitar cartas, ofícios, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, 

memorandos e outros; Organizar os serviços de recebimento, classificação, separação e distribuição de 

correspondências e volumes; Determinar a devolução quando as correspondências e volumes não forem 

procurados até o prazo estipulado; Auxiliar na elaboração, analisar e atualizar quadros demonstrativos, 

tabelas, gráficos, efetuando cálculos, conversão de medidas, ajustamento, porcentagens e outros para 

efeitos comparativos; Auxiliar no controle dos bens móveis e imóveis da Prefeitura, efetuando inventário, 

tombamento, registro e sua conservação; Auxiliar na execução dos serviços de recebimento guarda de 

materiais, registrando suas entradas e saídas no almoxarifado; Auxiliar na execução da coletas de 

preços e no acompanhamento dos processos de compras; Executar serviços de digitação de atas, 

memorandos e outros documentos solicitados; Executar serviços de reprodução de documentos; Atender 
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e prestar informações ao público nos assuntos referentes à sua área de atualização; Aplicar sob 

supervisão e orientação, leis, regulamentos e as referentes a administração geral e específica, em 

assuntos de pequena complexidade; Operar microcomputador, utilizando programas básicos e 

aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e informações, bem como consultar registros; Elaborar, sob 

orientação, demonstrativos e relações, realizando os levantamentos necessários; Fazer cálculos simples; 

Estudar processo de complexidade média relacionada com assuntos de caráter geral ou específicos da 

repartição, preparando expedientes que se fizerem necessários, sob orientação superior; Atender a 

chamados telefônicos, operando em troncos ou ramais, efetuar ligações telefônicas internas e externas, 

prestar informações gerais relacionadas com os serviços da Prefeitura; Controlar e auxiliar as ligações 

de telefones automáticos, manter registro de ligações à longa distância, receber e transmitir telegramas; 

Auxiliar na verificação dos defeitos nos ramais e mesas e providenciar seu reparo; Elaborar relatórios 

e/ou mapas estatístico sobre suas atividades; Realizar quaisquer outras atividades que lhe sejam 

solicitadas e devidamente autorizadas pelo chefe imediato, desde que compatíveis com suas habilidades 

e conhecimentos. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos de Matemática : Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. 

Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. 

Potenciação e radiciação. Operações com frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° 

grau. Expressões algébricas. Equações de 2° grau. E quações envolvendo frações algébricas. Relação 

entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. 

Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e 

geométricas). Juros simples e composto. Análise combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções 

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e 
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circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. 

Raciocínio Lógico. 

Noções de Informática:  Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e 

interfaces. Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico, 

utilitários e aplicativos. Ambientes Windows e Linux.  Execução de procedimentos operacionais de rotina.  

Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de 

lote, antivírus, cópias de segurança MSOffice Word/97/200/2007: conceitos básicos, navegando pelo 

ambiente, configurações, ajuda (help), comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), 

editores de texto, planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas e 

recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos; Conceitos e serviços 

relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point: Configurações, tipos de apresentações, 

formatações.  

 
 

Cargo: ALMOXARIFE   
 

Escolaridade : Ensino Médio Completo, Conhecimentos de Informática, curso de Microsoft Word e Excel 

mínimo de 80 horas. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Acompanhar e orientar o recebimento de materiais adquiridos, 

analisando conferências físicas, agrupamentos e controle de qualidade, a partir de critérios e 

procedimentos de entrada em estoque ou remessa aos solicitantes; Elaborar relatórios analíticos de 

materiais, bem como preparar inventários e orçamentos; Participar da elaboração de métodos e sistemas 

de estocagem, arrumação e sentido de organização de almoxarifado, sistemas logísticos de materiais, 

planos e controles de atendimento a usuários e definição de leiaute orientando o Ajudante nas suas 

aplicações; Acompanhar a movimentação dos itens estocados, objetivando a centralização de estoques, 

colocação em disponibilidade, padronização, racionalização e saneamento do Almoxarifado; Operar, 

eventualmente, empilhadeira, guincho e outros equipamentos de movimentação de carga e ainda 

realizar, sempre que necessário; Receber materiais providenciando sua conferência, a guarda ordenada 

quanto à estocagem e identificação dos itens; Separar os materiais a serem distribuídos aos 

requisitantes; Verificar a posição do estoque, examinando o volume de mercadoria e calculando as 

necessidades futuras para os pedidos de requisição; Zelar pela conservação dos materiais estocados, 

providenciando as condições necessárias para armazenamento; Expedir relatórios de controle de 

estoque incluindo atestado de recebimento, boletim, saída de materiais e relatório de movimento do mês; 

Efetuar inventários, utilizando procedimentos específicos e demais atividades correlatas; Operar 

sistemas informatizados (software) correlacionados à área; Preparar o expediente dirigido ao setor de 

compras, observando o nível de estoque, para a aquisição do material necessário ao abastecimento das 

diversas repartições; Promover o abastecimento, de acordo com os pedidos feitos; Organizar e manter 

atualizado o registro do estoque de material no almoxarifado; Executar outras atribuições afins. 
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Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos de Matemática : Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. 

Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. 

Potenciação e radiciação. Operações com frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° 

grau. Expressões algébricas. Equações de 2° grau. E quações envolvendo frações algébricas. Relação 

entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. 

Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e 

geométricas). Juros simples e composto. Análise combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções 

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e 

circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. 

Raciocínio Lógico. 

Noções de Informática:  Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e 

interfaces. Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico, 

utilitários e aplicativos. Ambientes Windows e Linux.  Execução de procedimentos operacionais de rotina.  

Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de 

lote, antivírus, cópias de segurança MSOffice Word/97/200/2007: conceitos básicos, navegando pelo 

ambiente, configurações, ajuda (help), comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), 

editores de texto, planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas e 

recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos; Conceitos e serviços 

relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point: Configurações, tipos de apresentações, 

formatações.  
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Cargo: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO   
 

Escolaridade : Ensino Médio Completo, curso de ACD ou Auxiliar de Serviço Bucal, mínimo 250 horas, 

Registro no CRO. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Auxiliar o cirurgião dentista em suas atividades, preparando sob 

supervisão dos medicamentos; Preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, 

sonda, etc.) necessário para o trabalho; Lavar, esterilizar, lubrificar e cuidar do material odontológico; 

Controlar o estoque de material de gabinete; Recepcionar o paciente, registrá-lo e encaminha-lo ao 

odontólogo; Instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos 

(trabalho a quatro mão); Cuidar da higiene, limpeza e do gabinete; Agendar o paciente e orientá-lo ao 

retorno e à preservação do tratamento; Elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações, realizando 

os levantamentos necessários; Fazer cálculos simples; Preencher fichas, formulário, talões, mapas, 

requisições e/ou outros; Auxiliar na elaboração de relatórios de atividades desenvolvidas pelo órgão; 

Sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, 

individuais ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, 

orientações de escovação, uso de fio dental; Executar outras tarefas correlatas. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos de Matemática : Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. 

Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. 

Potenciação e radiciação. Operações com frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° 

grau. Expressões algébricas. Equações de 2° grau. E quações envolvendo frações algébricas. Relação 

entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. 

Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e 
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geométricas). Juros simples e composto. Análise combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções 

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e 

circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. 

Raciocínio Lógico. 

Conhecimentos Específicos:  Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo. Preparo e 

manutenção das salas de atendimento com suprimento do material necessário. Manipulação e 

classificação de materiais odontológicos. Materiais, equipamentos e instrumentais: manutenção e 

conservação. Esterilização e desinfecção. Preparo do paciente para o atendimento. Auxílio no 

atendimento: instrumentação. Flúor: composição e aplicação Orientação ao paciente sobre higiene 

bucal. Higiene dentária: Etiologia e controle de placa bacteriana. Questões inerentes às atribuições do 

cargo. 

 
 

Cargo: AUXILIAR DE SECRETARIA   
 

Escolaridade : Ensino Médio Completo, Conhecimentos de Informática, curso de Microsoft Word e Excel 

mínimo de 80 horas. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Assessorar o secretário escolar na execução das tarefas por ele 

determinadas; Assistir ao secretário da unidade escolar, realizando os serviços de datilografia e 

digitação; Receber, classificar, expedir, protocolar, distribuir e arquivar todos os documentos da unidade 

escolar; Prestar informações, preencher fichas e formulários integrantes da documentação dos alunos e 

dos profissionais do estabelecimento; Manter sempre atualizado o controle de freqüência dos alunos; 

Informar à equipe técnico-pedagógica e à equipe docente, mensalmente, e sempre que necessário, o 

número de faltas de todos os alunos, para possíveis providências; Auxiliar no cadastro e atualização das 

informações sobre alunos e membro efetivos das escolas; Auxiliar na realização de relatórios estatísticos 

sobre freqüência, desempenho e evolução histórica das escolas e de todos os seus membros; Arquivar e 

manter em condições ideais de conservação toda a documentação que fizer parte das escolas; Auxiliar 

na articulação com os setores técnico-pedagógicos para que, nos prazos previstos, sejam fornecidos 

todos os resultados escolares dos alunos, referentes às programações regulares e especiais; Manter 

atualizadas as pastas e registros individuais dos alunos e de pessoal, quanto à documentação exigida e 

a permanente compilação e armazenamento de dados; Auxiliar no planejamento geral do 

Estabelecimento e demais reuniões, com vistas ao registro da escrituração escolar e arquivo; Auxiliar na 

lavratura de atas e anotações de resultados finais, de recuperação, de exames especiais e de outros 

processos de avaliação, cujo registro de resultado for necessário; Auxiliar no recebimento de matrículas 

e transferências e respectiva documentação; Atender e acompanhar, encaminhando adequadamente, as 

pessoas que se dirigem ao Estabelecimento; Auxiliar na organização e distribuição dos diários de classe; 

Auxiliar na redação de expedição as correspondências oficiais; Auxiliar nas informações quanto ao censo 

escolar; Auxiliar na atualização dos dados estatísticos necessários a pesquisa educacional; Acompanhar 
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juntamente com o Secretário Escolar as atividades dos conselhos de escola; Executar outras atribuições 

afins. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos de Matemática : Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. 

Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. 

Potenciação e radiciação. Operações com frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° 

grau. Expressões algébricas. Equações de 2° grau. E quações envolvendo frações algébricas. Relação 

entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. 

Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e 

geométricas). Juros simples e composto. Análise combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções 

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e 

circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. 

Raciocínio Lógico. 

Noções de Informática:  Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e 

interfaces. Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico, 

utilitários e aplicativos. Ambientes Windows e Linux.  Execução de procedimentos operacionais de rotina.  

Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de 

lote, antivírus, cópias de segurança MSOffice Word/97/200/2007: conceitos básicos, navegando pelo 

ambiente, configurações, ajuda (help), comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), 

editores de texto, planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas e 

recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos; Conceitos e serviços 

relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point: Configurações, tipos de apresentações, 

formatações.  
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Cargo: DESENHISTA PROJETISTA  
 

Escolaridade : Ensino Médio Completo, Conhecimentos de Informática, Curso de Desenhista de 

arquitetura, mínimo de 200 horas. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Operar com técnicas de desenvolvimento de projetos gráficos em 

sistema de autocad; Elaborar, copiar e ampliar desenhos técnicos, arquitetônicos e cartográficos; 

Desenvolver esboços e croquis, conforme orientação recebida; Executar montagem de textos para 

impressão; Copiar ou efetuar renovações e alterações em desenhos existentes; Confeccionar desenhos 

de pequena complexidade, baseando-se em esboço ou croqui existente; Elaborar desenho de parte ou 

detalhes, bem como lista de componentes, baseando-se em documentos ou procedimentos existentes; 

Elaborar o desenho e lista de componentes de subconjunto ou conjunto definidos, baseando-se em 

projeto, modelo, amostra ou cálculo fornecido; Executar cálculos de pequena complexidade mediante 

tabelas ou similares, pertinentes à área de atuação, sob supervisão; Executar levantamentos 

dimensionais simples e esboços para elaboração de desenhos definitivos, sob supervisão; Desenvolver 

estudos, detalhes e desenhos definitivos de projetos; Executar levantamentos dimensionais e esboços 

para elaboração de desenhos ou projetos, sob supervisão; Elaborar cálculos, mediante tabelas ou 

similares, e especificar materiais e componentes com auxilio de normas técnicas ou procedimentos 

preestabelecidos; Utilizar procedimentos técnicos com base em normas e especificações 

preestabelecidas, objetivando assistir às atividades da área; Analisar e propor novas tecnologias, 

objetivando adequar os procedimentos preestabelecidos Elaborar, copiar e ampliar desenhos técnicos, 

arquitetônicos e cartográficos; Desenvolver esboços e croquis, conforme orientação recebida; Desenhar 

organogramas, fluxogramas, gráficos, tabelas, formulários, entre outros; Elaborar desenhos artísticos, 

segundo orientação recebida; Desenhar plantas de instalações hidráulicas, elétricas e outras, conforme 

orientação recebida; Executar montagem de textos para impressão; Arquivar plantas, mapas e outros 

desenhos, de acordo com a orientação recebida; Conservar os materiais e instrumentos de trabalho; 

Manter o local de trabalho limpo e arrumado; Executar outras atribuições afins. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 



 

   Prefeitura Municipal de ArealPrefeitura Municipal de ArealPrefeitura Municipal de ArealPrefeitura Municipal de Areal    
         Estado do Rio de Janeiro 

24 
 

 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos de Matemática : Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. 

Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. 

Potenciação e radiciação. Operações com frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° 

grau. Expressões algébricas. Equações de 2° grau. E quações envolvendo frações algébricas. Relação 

entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. 

Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e 

geométricas). Juros simples e composto. Análise combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções 

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e 

circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. 

Raciocínio Lógico. 

Conhecimentos Específicos:  Os instrumentos e materiais de desenhos; escalas; o desenho 

arquitetônico (dimensões e formato do papel, plantas baixas, cortes, fachadas, planta de situação, planta 

de cobertura e detalhes); o desenho de estrutura (representações); símbolos e representações 

convencionais (topografia, materiais, paisagismo, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias e 

alvenaria); noções de desenho projetivo; desenho à mão livre e esboço cotado; noções de instalações 

elétricas, hidráulicas e sanitárias; noções de estrutura (estruturas isostáticas); noções de projeto  

arquitetônico; geometria (perímetro e área das figuras planas e volume dos sólidos regulares). 

Conhecimentos de informática no ambiente windows e Internet.  AutoCAD 2000. 

 
 

Cargo: FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA  
 

Escolaridade : Ensino Médio Completo, Conhecimentos de Informática, Curso de Microsoft Word e Excel 

no mínimo de 80 horas. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Fiscalizar habitações e estabelecimentos comerciais e de serviços, 

excetuando-se os estabelecimentos comerciais e de serviços sob a responsabilidade de profissionais 

cuja  escolaridade seja a superior completa na área da saúde; Fiscalizar piscinas de uso coletivo restrito, 

tais como: as de clubes, condomínios, escolas e associação, hotéis, motéis e congêneres; Fiscaliza 

condições sanitárias das instalações prediais de água e esgoto; Fiscaliza a regularização das condições 

sanitárias das ligações de água e esgoto rede pública; Fiscaliza estabelecimentos de serviços, tais 

como: barbearias, salões de beleza, casas de banho, estabelecimentos esportivos de ginásticas, cultura 

física, natação e congêneres, asilos, creches e similares; Fiscaliza estabelecimentos de ensino, hotéis, 

motéis, e congêneres, clubes recreativos e similares, agências funerárias, velórios, necrotérios, 
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cemitérios, no tocante às questões higiênico-sanitárias; Fiscaliza estabelecimentos que comercializarem 

e distribuam gêneros alimentícios, Bebidas e água mineral; Fiscaliza estabelecimentos que fabriquem 

e/o manipulem gêneros alimentícios e envasem bebidas e água mineral; Encaminha para análise 

laboratorial, alimentos e outros produtos para fins de controle; Apreender alimentos mercadorias e outros 

produtos que estejam em desacordo com a legislação sanitária vigente; Efetua interdição de embalagens 

e equipamentos em desacordo com a legislação sanitária; Encaminhar para análise laboratorial 

alimentos e outros produtos para fins de controle; Efetua interdição parcial ou total do estabelecimento 

fiscalizado; Expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de coleta de amostra e de infração 

e aplica diretamente as penalidades que lhe forem delegadas por legislação especifica; Executar e/ou 

participar de ações de vigilância sanitária em articulação direta com as de vigilância epidemiológica e 

atenção à saúde, incluindo as relativas à saúde do trabalhador, controle de zoonoses e ao meio 

ambiente; Fiscalizar hospitais e serviços intra-hospitalares, ambulatórios hospitalares gerais e 

especializados, públicos e privados, serviços de assistência médica e odontológica, pronto-socorros 

gerais e especializados, unidades mistas e especializadas de saúde, policlínicas e serviços públicos de 

saúde afins, clínicas e consultórios médico-dontológicos gerais e especializados, centros e postos de 

saúde e congêneres; Fiscalizar serviços de apoio diagnóstico de patologia clínica e citologia, análises 

clínicas, anatomia patológica, serviços de rádio-imuno-ensaio, medicina nuclear, posto de coleta, 

análises metabólicas e endocrinológicas e outros serviços afins; Fiscalizar serviços de apoio diagnóstico 

por imagem e radiações ionizantes, tais como: radiologia médica e odontológica, hemodinâmica, 

tomografias, ultrasonografias, ecocardiografias, ressonância magnética, cintilografia, endoscopia e 

outros serviços afins; Fiscalizar serviços de apoio diagnóstico por métodos gráficos, tais como: 

eletrocardiografia, eletroencefalografia, eletromiografia, ergometria, função pulmonar e outros serviços 

afins; Fiscalizar serviços de apoio terapêutico, tais como: radioterapia, quimioterapia, serviços de diálise, 

de hemodiálise e outros serviços afins; Fiscalizar serviços de hemoterapia e hematologia, bancos de 

tecidos e órgãos, bancos de leite e outros serviços afins; Fiscalizar serviços de aplicação de produtos 

saneantes domissanitários, tais como: desinsetizadoras e congêneres; Fiscalizar serviços de próteses 

dentárias, estabelecimentos ópticos, creches, asilos e congêneres; Fiscalizar serviços de esterilização, 

tais como: eto, processos físicos e outros serviços afins; Fiscalizar hospitais, clínicas e consultórios 

veterinários e congêneres; Encaminhar para análise laboratorial medicamentos e outros produtos para 

fins de controle sanitário; Exercer o poder de polícia do município na área de saúde pública; Elaborar 

réplica fiscal em processos oriundos de atos em decorrência do poder de polícia sanitária do Município; 

Faz cumprir a legislação sanitária federal estadual e municipal em vigor; Executa outras atividades 

correlatas ao cargo. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 
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das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos de Matemática : Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. 

Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. 

Potenciação e radiciação. Operações com frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° 

grau. Expressões algébricas. Equações de 2° grau. E quações envolvendo frações algébricas. Relação 

entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. 

Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e 

geométricas). Juros simples e composto. Análise combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções 

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e 

circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. 

Raciocínio Lógico. 

Noções de Informática:  Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e 

interfaces. Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico, 

utilitários e aplicativos. Ambientes Windows e Linux.  Execução de procedimentos operacionais de rotina.  

Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de 

lote, antivírus, cópias de segurança MSOffice Word/97/200/2007: conceitos básicos, navegando pelo 

ambiente, configurações, ajuda (help), comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), 

editores de texto, planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas e 

recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos; Conceitos e serviços 

relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point: Configurações, tipos de apresentações, 

formatações.  

 
 

Cargo: GESSEIRO  
 

Escolaridade : Ensino Médio Completo, Curso de Gesso Ortopédico Hospitalar. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Aplicar técnicas de imobilização ortopédica; Executar Serviços de 

Traumatologia, como colocação e retirada de gesso em pacientes; Responsabilizar-se por todo serviço 

de traumatologia, como colocação e retirada de gesso, dando as orientações necessárias aos 
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pacientes; Manter em perfeito estado de organização e higiene o setor de trabalho; Manter em ordem, 

todos os equipamentos utilizados e em perfeito estado de funcionamento; Prestar, sob orientação do 

médico, serviços de imobilização de membros dos pacientes; Orientar à população em assuntos de 

sua competência; Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de traumatologia, 

verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento; Manter o setor 

abastecido de material, prevendo situações de emergência; Supervisionar e orientar a limpeza e 

desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; Executar 

outras atribuições afins. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos de Matemática : Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. 

Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. 

Potenciação e radiciação. Operações com frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° 

grau. Expressões algébricas. Equações de 2° grau. E quações envolvendo frações algébricas. Relação 

entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. 

Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e 

geométricas). Juros simples e composto. Análise combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções 

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e 

circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. 

Raciocínio Lógico. 

Conhecimentos Específicos:  Noções básicas de saúde e primeiros socorros; Conceitos e 

classificados das imobilizações; Conhecimento das patologias mais simples e mais freqüentes e 

imobilizar na unidade; Organização de materiais e da sala de imobilizações; Técnicas de imobilização 

nos membros superior, inferior e coluna; Riscos e complicações dos aparelhos de imobilização mal 
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colocados; Técnicas de retirada dos aparelhos de imobilização; Regras oficiais de imobilizações da 

Sociedade Mundial de Ortopedia. 

 
 

Cargo: INSPETOR DE DISCIPLINA  
 

Escolaridade : Ensino Médio Completo 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Acompanhar o aluno nos horários de entrada, saída, recreio e em 

outros períodos que se fizerem necessários; Comunicar à direção da unidade escolar acidentes 

ocorridos com os alunos, doenças eventuais ou qualquer ocorrência; Auxiliar a equipe docente em 

todas as atividades escolares; Organizar os alunos por turma encaminhando-os para a sala de aula e 

demais dependências da unidade escolar; Acompanhar os alunos durante a realização de atividades 

extraclasse; A orientação básica aos alunos para a preservação de sua segurança, seu conforto e 

tranqüilidade nos ambientes externos, as salas de aula e nos momentos em que estes estiverem sem 

professores; Auxiliar os professores em ocasiões que exijam o apoio necessário, junto aos alunos em 

atividades extraclasse e intervalos de aula; Orientar os alunos em suas atitudes, posturas e hábitos no 

sentido de que eles possam perceber suas conquistas e suas responsabilidades; Zelar pela disciplina 

do corpo discente e pela boa convivência entre os membros da comunidade escolar; A orientação 

básica aos alunos para a preservação de sua segurança, seu conforto e tranqüilidade nos ambientes 

externos, as salas de aula e nos momentos em que estes estiverem sem professores; Auxiliar os 

professores em ocasiões que exijam o apoio necessário, junto aos alunos em atividades extra-classe 

e intervalos de aula; Orientar os alunos em suas atitudes, posturas e hábitos no sentido de que eles 

possam perceber suas conquistas e suas responsabilidades; Realizar outras atividades correlatas com 

a função. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 
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fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos de Matemática : Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. 

Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. 

Potenciação e radiciação. Operações com frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° 

grau. Expressões algébricas. Equações de 2° grau. E quações envolvendo frações algébricas. Relação 

entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. 

Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e 

geométricas). Juros simples e composto. Análise combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções 

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e 

circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. 

Raciocínio Lógico. 

Conhecimentos Específicos:  Atendimento de alunos em caso de necessidade. Deveres do funcionário 

municipal; Deveres e obrigação do inspetor de disciplina; Disciplina e vigilância dos alunos; Controle da 

movimentação dos alunos. Observação de sua conduta: manutenção da ordem e da observância das 

normas da escola; Hierarquia na escola; Orientação aos alunos quanto às normas da Escola; Colaborar 

na instrução e divulgação de avisos; Observar e orientar os setores, sobre o comportamento dos alunos; 

Apoio aos professores; Colaboração nas atividades extra - classe; Primeiros socorros aos alunos; 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Telefones de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar e Corpo 

de Bombeiros. 

 
 

Cargo: PROFESSOR BILÍNGUE COM DOMÍNIO DE LIBRAS  
 

Escolaridade : Formação mínima a obtida em nível médio, na modalidade normal, acrescida de curso 

específico na área de no mínimo 400 horas. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição:  Fazer tradução e interpretação da Língua Portuguesa para Libras 

de todas as áreas de conhecimento do currículo das séries iniciais do ensino fundamental em escolas 

inclusivas da rede pública municipal. Intermediar a comunicação entre interlocutores surdos e ouvintes 

em situações do cotidiano escolar. Prestar serviços em seminários, cursos e reuniões e/ou outros 

eventos de formação continuada, quando solicitado. Realizar outras atribuições compatíveis com sua 

especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 
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conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos Pedagógicos : Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 

social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes 

teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e 

da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: 

fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento 

humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, 

seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 

desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Educação  Étnico racial. Gestão participativa na 

escola. Orientações metodológicas para o Ensino Fundamental; - O lúdico na educação: a questão da 

afetividade, do jogo e da brincadeira; Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias de 

Aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96. Parâmetros 

Curriculares Nacionais – de 1ª a 4ª série e Temas Transversais. 

Conhecimentos Específicos:  Visão histórica da educação de pessoas surdas; Políticas públicas 

educacionais brasileiras na área de educação de surdos; O ensino de LIBRAS para a formação de 

professores da educação Básica; A pesquisa em educação de pessoas surdas: enfoques e questões 

emergentes; A inclusão da pessoa surda ou com deficiência auditiva: o ensino e a aprendizagem de 

Libras; a oralização, o bilingüismo e a escrita na língua portuguesa como segunda língua; O papel do 

intérprete de LIBRAS em sala de aula; Aspectos gramaticais da Língua Brasileira de Sinais; Aspectos 

básicos da escrita de sinais (SignWriting); Recursos didáticos e metodológicos para o ensino de LIBRAS 

a ouvintes; Comunicando-se em LIBRAS nas diferentes situações de interação social: na escola, no 

trabalho e no lazer. 

 
 

Cargo: PROFESSOR COM DOMÍNIO DE BRAILE  
 

Escolaridade : Formação mínima a obtida em nível médio, na modalidade normal, acrescida de curso 

específico na área de no mínimo 400 horas. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Fazer tradução e interpretação da Língua Portuguesa para braile de 

todas as áreas de conhecimento do currículo das séries iniciais do ensino fundamental da rede pública 
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municipal. Prestar serviços em seminários, cursos e reuniões e/ou outros eventos de formação 

continuada, quando solicitado. Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos Pedagógicos : Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 

social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes 

teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e 

da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: 

fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento 

humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, 

seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 

desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Educação  Étnico racial. Gestão participativa na 

escola. Orientações metodológicas para o Ensino Fundamental; - O lúdico na educação: a questão da 

afetividade, do jogo e da brincadeira; Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias de 

Aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96. Parâmetros 

Curriculares Nacionais – de 1ª a 4ª série e Temas Transversais. 

Conteúdos Específicos:  O contexto histórico do Sistema Braille e de seu criador; alfabeto Braille; 

manuseio da reglete e do punção; números naturais; sinais das operações fundamentais; acentuação 

gráfica; algarismos romanos; leitura e escrita de palavras; e, leitura de texto. Inclusão e Deficiência 

Visual / Funções do professor no processo educacional.  Conceitos e Classificação da Deficiência Visual: 

Cegueira e Baixa Visão. Noções de anatomia e fisiologia do sistema da visão. Principais patologias, 

prevenção e mitos sobre a deficiência visual. Desenvolvimento e aprendizagem da criança e do 

adolescente com deficiência visual - Programas de atendimento especializado. A criança com deficiência 

visual na escola.  A baixa visão: recursos pedagógicos, ópticos e não ópticos. Programas de 
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Reabilitação para pessoas adultas e idosas com deficiência visual. Recursos tecnológicos e produção de 

livros acessíveis: braille; falado e digital. 

 
 

Cargo: PROFESSOR DOCENTE I – Professor Educação Infantil   
 

 

Escolaridade : Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena ou curso normal 

superior, admitida como formação mínima a obtida em nível médio, na modalidade normal, para a 

docência na educação infantil e/ou nos anos iniciais do ensino fundamental. Diploma Devidamente 

Registrado. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Ser responsável pelo processo de aprendizagem do aluno; 

participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; planejar, executar, 

avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo ensino-aprendizagem a partir do PPP da 

Escola e das Diretrizes da Secretaria de Educação; estabelecer estratégias de recuperação paralela 

para o aluno de menor rendimentos, assim como adaptações curriculares para alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais; cumprir os dias letivos e horas estabelecidas, participando 

integramente do período destinado ao planejamento, as atividades pedagógicas e ao desempenho 

profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

participar dos Conselhos de Classe de sua turma e das Reuniões Pedagógicas quando solicitado; as 

Reuniões Pedagógicas e os Conselhos de Classe serão computados dentro da carga horária prevista 

para  planejamento – Decreto 44 de 27-01-2005; cumprir dentro do prazo estabelecido, os registros 

solicitados no diário de classe e demais documentos exigidos pela escola e Secretaria de Educação; 

valorizar a identidade do aluno, propondo e mediando atividades em que este deverá mostrar-se e 

aprimorar-se em seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais; apresentar atividades e situações que 

estimulem o crescimento individual e social dos alunos; elaborar juntamente com o Diretor(a), 

Orientador(a) Pedagógico(a) e a equipe de Professores, projetos que busquem a ação educativa 

transformadora e critica da realidade de nossa sociedade; sugerir, implementar, organizar e avaliar 

ações para o aprimoramento contínuo e permanente do ensino; apresentar formulações inovadoras e 

responsáveis para a solução do dia-a-dia dos alunos e das escolas da Rede Municipal; avaliar seu 

desempenho profissional e pessoal, buscando formas de aperfeiçoamento que atinjam a comunidade 

escola como um todo; orientar, acompanhar e aferir o processo de avaliação do grupo de alunos; zelar 

pela disciplina e pela boa convivência entre os membros da comunidade escolar; elaborar, 

anualmente, os planos de curso, de unidades e de recuperação de sua matéria e o plano de ensino do 

conteúdo específico; ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, cumprindo o número de 

dias letivos fixados pelo Estabelecimento e registrando, no diário de classe, a matéria lecionada e a 

freqüência do aluno, bem como a própria freqüência; responder pela ordem na sala de aula, pelo uso 

de material didático e pela conservação dos laboratórios (se houver); orientar o trabalho escolar e 

quaisquer atividades extraclasse relacionadas com sua matéria, esforçando-se por obter o máximo de 
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aproveitamento do aluno; cumprir as disposições regimentais referentes à verificação do 

aproveitamento do aluno; respeitar as diferenças individuais do aluno, considerando as possibilidades 

e limitações de cada um, mantendo-o em classe através de propostas de atividades diversificadas; 

participar, salvo impedimento legal ou regimental, de comissões julgadoras e outras, para que forem 

designados; participar de sessões cívicas , solenidades e reuniões programadas; fornecer aos 

Serviços de Orientação Pedagógica e Orientação Educacional, com regularidade, informações sobre 

seus alunos; atender a família do aluno, quando forem solicitados; acatar as decisões da Diretoria, de 

órgãos colegiados e demais autoridades do ensino; proceder à crítica de prova, exame, exercício, 

trabalho e tarefas realizados pelo aluno; zelar pelo bom nome do Estabelecimento, dentro e fora dele, 

mantendo uma conduta compatível com a tarefa de educar; entregar ao estabelecimento todos os 

documentos necessários para investidura no exercício da profissão, bem como para contratação, 

sempre que exigidos, satisfazendo plenamente as leis vigentes e as obrigações previstas nesse 

Regimento; Realizar outras atividades correlatas com a função. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos Pedagógicos : Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 

social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes 

teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e 

da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: 

fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento 

humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, 

seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 

desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Educação  Étnico racial. Gestão participativa na 

escola. Orientações metodológicas para o Ensino Fundamental; - O lúdico na educação: a questão da 

afetividade, do jogo e da brincadeira; Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias de 
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Aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96. Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Temas Transversais. 

Conteúdos Específicos:  Características da criança de 0 a 5 anos. Objetivos da educação infantil.  

Espaço físico e recursos materiais. Contribuições de Piaget e de Vygotsky. Etapas do desenvolvimento 

psicomotor. Processo de aprendizagem da leitura a da escrita. A criança e o número. Jogos, brincadeiras 

e psicomotricidade. Ampliação do repertório vocabular. Trabalhando com histórias. Desenho infantil. A 

arte na escola. O desenvolvimento das percepções: o processo de formação de conceitos. Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil. Planejamento e Avaliação na educação Infantil. 

 
 

Cargo: PROFESSOR DOCENTE I – Professor de Ensino Fundament al – 1º seg.  
 
 

Escolaridade : Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena ou curso normal 

superior, admitida como formação mínima a obtida em nível médio, na modalidade normal, para a 

docência na educação infantil e/ou nos anos iniciais do ensino fundamental. Diploma Devidamente 

Registrado. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Ser responsável pelo processo de aprendizagem do aluno; 

participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; planejar, executar, 

avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo ensino-aprendizagem a partir do PPP da 

Escola e das Diretrizes da Secretaria de Educação; estabelecer estratégias de recuperação paralela 

para o aluno de menor rendimentos, assim como adaptações curriculares para alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais; cumprir os dias letivos e horas estabelecidas, participando 

integramente do período destinado ao planejamento, as atividades pedagógicas e ao desempenho 

profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

participar dos Conselhos de Classe de sua turma e das Reuniões Pedagógicas quando solicitado; as 

Reuniões Pedagógicas e os Conselhos de Classe serão computados dentro da carga horária prevista 

para  planejamento – Decreto 44 de 27-01-2005; cumprir dentro do prazo estabelecido, os registros 

solicitados no diário de classe e demais documentos exigidos pela escola e Secretaria de Educação; 

valorizar a identidade do aluno, propondo e mediando atividades em que este deverá mostrar-se e 

aprimorar-se em seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais; apresentar atividades e situações que 

estimulem o crescimento individual e social dos alunos; elaborar juntamente com o Diretor(a), 

Orientador(a) Pedagógico(a) e a equipe de Professores, projetos que busquem a ação educativa 

transformadora e critica da realidade de nossa sociedade; sugerir, implementar, organizar e avaliar 

ações para o aprimoramento contínuo e permanente do ensino; apresentar formulações inovadoras e 

responsáveis para a solução do dia-a-dia dos alunos e das escolas da Rede Municipal; avaliar seu 

desempenho profissional e pessoal, buscando formas de aperfeiçoamento que atinjam a comunidade 

escola como um todo; orientar, acompanhar e aferir o processo de avaliação do grupo de alunos; zelar 

pela disciplina e pela boa convivência entre os membros da comunidade escolar; elaborar, 

anualmente, os planos de curso, de unidades e de recuperação de sua matéria e o plano de ensino do 
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conteúdo específico; ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, cumprindo o número de 

dias letivos fixados pelo Estabelecimento e registrando, no diário de classe, a matéria lecionada e a 

freqüência do aluno, bem como a própria freqüência; responder pela ordem na sala de aula, pelo uso 

de material didático e pela conservação dos laboratórios (se houver); orientar o trabalho escolar e 

quaisquer atividades extraclasse relacionadas com sua matéria, esforçando-se por obter o máximo de 

aproveitamento do aluno; cumprir as disposições regimentais referentes à verificação do 

aproveitamento do aluno; respeitar as diferenças individuais do aluno, considerando as possibilidades 

e limitações de cada um, mantendo-o em classe através de propostas de atividades diversificadas; 

participar, salvo impedimento legal ou regimental, de comissões julgadoras e outras, para que forem 

designados; participar de sessões cívicas , solenidades e reuniões programadas; fornecer aos 

Serviços de Orientação Pedagógica e Orientação Educacional, com regularidade, informações sobre 

seus alunos; atender a família do aluno, quando forem solicitados; acatar as decisões da Diretoria, de 

órgãos colegiados e demais autoridades do ensino; proceder à crítica de prova, exame, exercício, 

trabalho e tarefas realizados pelo aluno; zelar pelo bom nome do Estabelecimento, dentro e fora dele, 

mantendo uma conduta compatível com a tarefa de educar; entregar ao estabelecimento todos os 

documentos necessários para investidura no exercício da profissão, bem como para contratação, 

sempre que exigidos, satisfazendo plenamente as leis vigentes e as obrigações previstas nesse 

Regimento; Realizar outras atividades correlatas com a função. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos Pedagógicos : Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 

social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes 

teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e 

da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: 

fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento 
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humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, 

seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 

desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Educação  Étnico racial. Gestão participativa na 

escola. Orientações metodológicas para o Ensino Fundamental; - O lúdico na educação: a questão da 

afetividade, do jogo e da brincadeira; Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias de 

Aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96. Temas Transversais. 

Conhecimentos Específicos:  A formação e o desenvolvimento dos conceitos científicos na infância; 

Origem da escrita e sua apropriação pela criança; As relações entre ensino e aprendizagem na sala de 

aula; A metodologia nas áreas do conhecimento; A importância do jogo na educação; A língua escrita 

numa perspectiva interacionista; A leitura infantil e produção de textos; A criança enquanto ser em 

transformação; Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento.  Relacionamento Professor x Aluno, 

Função e papel da escola, Problemas de aprendizagem: Fatores físicos, psíquicos e sociais. Recreação: 

Atividades recreativas, Processo Ensino-Aprendizagem: avaliação, recuperação, Planejamento de aula: 

habilidade objetivos à avaliação, Métodos e processos no ensino da leitura, Desenvolvimento da 

linguagem oral, escrita, audição e leitura, métodos, técnicas e habilidades, Instrumentos/Atividades 

Pedagógicas. 

 
 

Cargo: SECRETÁRIO ESCOLAR  
 

Escolaridade : Ensino Médio Completo, Curso de Formação de Secretário Escolar, Conhecimentos de 

Informática, curso de Microsoft Word e Excel mínimo de 100 horas. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Conhecer a legislação em vigor e assessorar o(a) Diretor(a) quanto a 

sua aplicação; Cadastrar e atualizar as informações sobre alunos e membro efetivos das escolas; 

Organizar a metodologia de trabalho que clarifique e controle a movimentação e atualização da 

documentação das instituições; Produzir relatórios estatísticos sobre freqüência, desempenho e 

evolução histórica das escolas e de todos os seus membros; Organizar a correspondência e os arquivos 

de forma a assegurar a preservação dos documentos; Arquivar e manter em condições ideais de 

conservação toda a documentação que fizer parte das escolas; Observar e respeitar a legalidade dos 

registros e das informações documentais das escolas; Solicitar recursos que tragam maior confiabilidade 

e eficiência aos serviços da secretaria; Apresentar documentação solicitada pelas autoridades 

competentes; Delegar aos auxiliares de secretaria tarefas pertinentes ao trabalho de secretaria; 

Supervisionar a expedição e tramitação de qualquer documento ou transferência, assinando, 

conjuntamente com o Diretor, atestados, transferências, históricos escolares e diplomas, quando se 

tratar de habilitação profissional, atas e outros documentos oficiais; Supervisionar o serviço de 

escrituração e registro escolar e de arquivo ativo, inativo e morto; Articular-se com os setores técnico-

pedagógicos para que, nos prazos previstos, sejam fornecidos todos os resultados escolares dos alunos, 

referentes às  programações regulares e especiais; Manter atualizadas as pastas e registros individuais 
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dos alunos e de pessoal, quanto à documentação exigida e a permanente compilação e armazenamento 

de dados; Manter atualizadas as cópias da legislação em vigor; Evitar o manuseio, por pessoas 

estranhas ao serviço, bem como a retirada do âmbito do Estabelecimento, de pastas, livros, diários de 

classe e registros de qualquer natureza, salvo quando oficialmente requeridos por órgãos autorizados; 

Participar do planejamento geral do Estabelecimento e demais reuniões, com vistas ao registro da 

escrituração escolar e arquivo; Adotar medidas que visem a preservar toda a documentação sob sua 

responsabilidade; Executar outras tarefas delegadas pelo Diretor do Estabelecimento no âmbito de sua 

competência; Lavrar atas e anotações de resultados finais, de recuperação, de exames especiais e de 

outros processos de avaliação, cujo registro de resultado for necessário; Cuidar do recebimento de 

matrículas e transferências e respectiva documentação; Atender e acompanhar, encaminhando 

adequadamente, as pessoas que se dirigem ao Estabelecimento; Cuidar da comunicação externa do 

Estabelecimento com a comunidade escolar ou com terceiros; Organizar a distribuição dos diários de 

classe; Observar e fazer cumprir as leis de ensino vigentes e as determinações da Direção; Organizar os 

arquivos de modo a assegurar a preservação dos documentos, assim, podendo atender a qualquer 

pedido de informação, ou esclarecimento por parte do interessado, ou de verificação por parte da 

Direção, ou das autoridades competentes; da identidade e vida escolar de cada aluno, da qualificação 

profissional do pessoal docente, técnico e administrativo; Devolver, devidamente preenchidos, os 

questionários enviados pelos órgãos da administração pública, submetendo-os, antes, à apreciação da 

Direção; Redigir e expedir as correspondências oficiais, submetendo-as, antes, à Direção e a Secretaria 

de educação; Assinar, com a Direção, os documentos específicos da vida escolar do aluno; Arquivar os 

documentos que comprovem o desenvolvimento do Plano Escolar; Organizar, superintender e distribuir 

entre seus auxiliares serviços de protocolo, escrituração, mecanografia, arquivo e estatística escolar, 

entre outros; Elaborar relatórios usando sistemas de computador e instruir processos exigidos por órgãos 

da Administração Pública; Redigir e fazer expedir toda a correspondência, submetendo-a à assinatura do 

diretor; Proceder as informações quanto ao censo escolar; Manter atualizada e ordenada toda legislação 

de ensino; Promover incineração de documentos, de acordo com a legislação vigente; Manter 

atualizados os dados estatísticos necessários a pesquisa educacional; Acompanhar as atividades dos 

conselhos de escola; Executar outras atribuições afins. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 
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orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos de Matemática : Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. 

Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. 

Potenciação e radiciação. Operações com frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° 

grau. Expressões algébricas. Equações de 2° grau. E quações envolvendo frações algébricas. Relação 

entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. 

Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e 

geométricas). Juros simples e composto. Análise combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções 

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e 

circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. 

Raciocínio Lógico. 

Conhecimentos Específicos:  Escrituração Escolar.  Conceito Fundamentação Legal.  Classificação dos 

Registros Individual: Guia de transferência, Ficha Individual, Histórico Escolar, Ficha de Aptidão Física, 

Boletim/Caderneta, diploma/Certificado.  Coletivo Diário de Classe. Livros: Atas do Conselho de Classe, 

Atas de Resultados Finais, Outros. Execução dos Registros dos fatos Escolares. Modos de Registrar: 

Normas Gerais de Organização, Escrituração e Procedimentos: Comuns e Especiais. Eventos Escolares 

Objeto de Registro: Matrícula, Transferência, Aproveitamento de Estudos, Equivalência de Estudos, 

Adaptação, Curricular, Verificação do Rendimento, Circulação de Estudos: Ensino Regular / Ensino 

Supletivo; Conhecimentos sobre a lei n° 9.394/96 (L DB), Relações Humanas e ética profissional; Noções 

básicas de informática.   

 
 

Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 

Escolaridade : Curso de Nível Médio de Técnico em Contabilidade, Registro no órgão competente -CRC. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Auxiliar na organização dos serviços de contabilidade da Prefeitura, 

envolvendo o plano de contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração, para 

possibilitar o controle contábil, orçamentário e patrimonial; Conduzir a análise e a classificação contábil 

dos documentos comprobatórios das operações realizadas, de natureza orçamentária ou não, de acordo 

com o plano de contas da Prefeitura; Acompanhar a execução orçamentária das diversas unidades da 

Prefeitura, examinando empenhos de despesas em face da existência de saldo nas dotações; Executar 

todas as tarefas de escrituração, inclusive dos diversos tributos; Executar os trabalhos de análise e 

conciliação de contas, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a 

correção das operações contábeis; Auxiliar na elaboração de balanços, balancetes, notas explicativas, 
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mapas e outros demonstrativos financeiros consolidados da Prefeitura; Informar processos, dentro de 

sua área de atuação, e sugerir métodos e procedimentos que visem a melhor coordenação dos serviços 

contábeis; Organizar relatórios sobre a situação econômica, financeira e patrimonial da Prefeitura, 

transcrevendo dados e emitindo pareceres; Supervisionar o arquivamento de documentos contábeis; 

Orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas típicas da classe; Organizar, 

elaborar e analisar prestações de contas; Extrair, registrar, conferir e controlar empenhos, notas de caixa 

de recebimento, notas de caixa de pagamentos, cheques e autorizações de pagamentos; Auxiliar no 

controle dos suprimentos de fundos concedidos, efetuando a baixa de responsabilidade quando das 

prestações de contas; Auxiliar na conferência e classificação dos movimentos da tesouraria; Fazer 

conciliações de extratos bancários; Auxiliar na elaboração de prestações de contas de convênios, 

acordos e outros; Auxiliar na elaboração de demonstrativos contábeis, viabilizando o preenchimento das 

informações do STN, SIOPS, SIOPE, SIGFIS entre outros; Auxiliar o contador na elaboração do controle 

de custeio; Executar serviços de digitação e operação de programas contábeis, de tesouraria, de folha 

de pagamento e outros da área de Contabilidade; Auxiliar na elaboração de relatórios de atividades 

desenvolvidas pelo órgão; Executar outras tarefas correlatas. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos de Matemática : Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. 

Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. 

Potenciação e radiciação. Operações com frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° 

grau. Expressões algébricas. Equações de 2° grau. E quações envolvendo frações algébricas. Relação 

entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. 

Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e 

geométricas). Juros simples e composto. Análise combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções 

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e 
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circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. 

Raciocínio Lógico. 

Conhecimentos Específicos:  Contabilidade Geral: objetivo, finalidade; conceito, objeto e campo de 

atuação; patrimônio e suas variações; contas (conceito, tipos e plano de contas); escrituração; métodos, 

diário, razão e livros auxiliares; fatos contábeis; registro de operações mercantis e de serviços; ajustes e 

levantamento de demonstrativos financeiros (Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do 

Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido). Débito e crédito. Contabilidade Pública: 

conceito e campo de atuação. Bens Públicos: conceito e classificação. Orçamento: conceito, elaboração 

e regime orçamentário. Créditos Adicionais: conceito e classificação; receitas e despesas orçamentárias; 

estágios e classificação; receitas e despesas extra-orçamentárias; variações independentes da execução 

orçamentária. Sistema de Contas: conceito e classificação. Demonstrativos Contábeis: balanços 

orçamentários, financeiro patrimonial e demonstrativo das variações patrimoniais. Orçamento Público: 

características, técnicas de elaboração; exercício financeiro; execução orçamentária. IV - Legislação: Lei 

4.320 de 17/03/64; Lei 8.666 de 21/06/93 com alterações da Lei 8.883/94 e suas atualizações; Lei 

Complementar 101 de 04/05/2000; Lei 6.404 de 31/12/76 com alterações da Lei 10.303/01. 

 
 

Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
 

Escolaridade : Curso de Técnico em Enfermagem, Registro no COREN. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços técnicos de 

enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; Controlar sinais vitais dos 

pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; Efetuar curativos 

diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; Orientar à 

população em assuntos de sua competência; Preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e 

equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; Auxiliar o médico em 

pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme 

instruções recebidas; Auxiliar na coleta e análise de dados sócios-sanitários da comunidade, para o 

estabelecimento de programas de educação sanitária; Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar 

testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de 

grupos prioritários; Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver 

atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); Participar 

de campanhas de vacinação e de educação e saúde; Controlar o consumo de medicamentos e demais 

materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento; 

Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos 

equipamentos que utiliza; O exercício do cargo está sujeito à prestação de serviços em regime de 

plantão, à noite, fim de semana e feriados; Executar outras atribuições afins. 

Conteúdo Programático: 
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Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos de Matemática : Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. 

Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. 

Potenciação e radiciação. Operações com frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° 

grau. Expressões algébricas. Equações de 2° grau. E quações envolvendo frações algébricas. Relação 

entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. 

Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e 

geométricas). Juros simples e composto. Análise combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções 

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e 

circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. 

Raciocínio Lógico. 

Conhecimentos Específicos:  Relações interpessoais no trabalho; ética profissional; técnicas básicas 

de enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via oral e parenteral, 

cuidados especiais, coleta de material para exame. Ética profissional: comportamento social e de 

trabalho, sigilo profissional. Prevenção e controle das doenças infecto parasitárias e sexualmente 

transmissíveis: terminologia básica, noções de epidemiologia, esterilização e desinfecção, doenças de 

notificação compulsória, isolamento, infecção hospitalar, vacinas. Socorros de urgência: parada cardio-

respiratória, hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio, estado de choque, convulsões, 

afogamento, sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de cobras, fraturas e luxações, 

corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras. Pediatra: a criança: o crescimento e o desenvolvimento 

infantil, alimentação, doenças mais comuns, berçários e lactários. Centro cirúrgico: terminologia 

cirúrgica, cirurgias mais comuns. 
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Cargo: TÉCNICO EM INFORMÁTICA  
 

Escolaridade : Diploma de Ensino Médio, de Técnico de Informática ou equivalente, reconhecido pelos 

órgãos competentes, Registro no respectivo conselho de Classe. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Auxiliar no desenvolvimento de projetos, construção, implantação de 

sistemas no âmbito do governo municipal; Estudar as especificações de programas, visando sua 

instalação, manutenção e suporte a usuários; Inteirar-se dos programas de computação utilizados na 

prefeitura, para dar-lhes suporte técnico; Efetuar o gerenciamento da implantação de novos produtos de 

informática, fazendo cumprir as normas e procedimentos que melhor atendam o serviço público 

municipal; Preparar, operar, manipular, acompanhar e verificar os resultados dos processamentos de 

rotinas ou de programas de aplicativos; Efetuar o gerenciamento dos recursos das redes existentes na 

prefeitura e seus órgãos; Executar serviços programados, procurando utilizar os equipamentos da 

maneira mais eficiente possível; Manter e dar suporte em sistemas, produtos e hardware, bem como 

em treinamento de outros servidores; Prestar atendimento técnico aos diversos setores da 

administração, bem como dar suporte aos seus usuários; Administrar serviços do Laboratório de 

Informática, comunicando ao chefe imediato qualquer irregularidade ou avaria que não possa ser 

reparada no próprio local de serviço; Executar atividades pertinentes a suporte e manutenção de 

equipamentos de informática; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 

equipamentos e materiais peculiares ao trabalho; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.  

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 
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Conteúdos de Matemática : Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. 

Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. 

Potenciação e radiciação. Operações com frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° 

grau. Expressões algébricas. Equações de 2° grau. E quações envolvendo frações algébricas. Relação 

entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. 

Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e 

geométricas). Juros simples e composto. Análise combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções 

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e 

circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. 

Raciocínio Lógico. 

Conhecimentos Específicos:  Relações interpessoais no trabalho; ética profissional; Instalação, 

utilização e manutenção de hardwares e softwares. Conhecimentos e domínio do uso de ferramentas de 

softwares para microcomputadores e aplicativos para elaboração de textos. Planilhas eletrônicas e 

banco de dados. Conhecimentos de instalação e manutenção de redes de computadores. 

Conhecimentos de proteção e segurança de sistemas. Sistemas operacionais. Internet e Intranet. 

Conhecimentos de manutenção de computadores e impressoras. Conhecimento sobre o pacote 

Microsoft Office.  Componentes de microcomputadores. Dispositivos de armazenamento de dados. 

Gerenciamento de Memória. Tipos de Memórias. Dispositivos de entrada e saída. Placa Mãe Interfaces 

paralela, serial, USB, IDE e SCSI. Noções básicas de atividades correlatas. 
 
 

Cargo: TÉCNICO EM RADIOLOGIA   
 

Escolaridade : Curso de Nível Técnico Profissionalizante em Radiologia, Registro no respectivo conselho 

de Classe. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Realizar exames radiológicos sob a supervisão do médico radiologista; 

Selecionar filmes a serem utilizados de acordo com o tipo de radiografia requisitada pelo médico; 

Colocar os filmes posicionados no chassi, fixar neles letras e números radiopacos; Instruir pacientes 

quanto à vestimenta a ser usada e a remoção de objetos metálicos que estejam portando; Posicionar 

corretamente o paciente de acordo com a região corporal a ser radiografada; Acionar o aparelho de 

radiologia conforme instruções de funcionamento; Operar a câmara escura para revelação de filmes, 

revelar filmes, operar máquinas e/ou utilizar processos de revelação, fixação e secagem de chapas 

radiográficas; Realizar trabalhos em câmara clara classificando películas radiográficas quanto a 

identificação e qualidade de imagem, controlando filmes gastos e eventuais perdas, e registrando o 

movimento de exames para fins estatísticos e de controle; Preencher formulários: Indicar número de 

radiografias realizadas, especificações dos mesmos, etc.; Encaminhar os exames realizados para o 

médico radiologista para fins de elaboração de laudo; Manter estoque de material utilizado; Zelar pelas 

condições de higiene e segurança do trabalho; Participar do planejamento, execução e avaliação dos 

planos, projetos e programas do setor de saúde; Participar de plantões diurnos e noturnos e de 
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atividades diárias; Participar de ações para atendimento radiológico de urgência, em situações de 

calamidade pública, quando convocado pela Prefeitura; O exercício do cargo está sujeito à prestação de 

serviços em regime de plantão, à noite, fim de semana e feriados; Realizar outras atribuições 

compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos de Matemática : Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. 

Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. 

Potenciação e radiciação. Operações com frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° 

grau. Expressões algébricas. Equações de 2° grau. E quações envolvendo frações algébricas. Relação 

entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. 

Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e 

geométricas). Juros simples e composto. Análise combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções 

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e 

circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. 

Raciocínio Lógico. 

Conhecimentos Específicos:  História dos Raios X. Princípios físicos da Radiação. Formação dos 

Raios X e da imagem radiográfica. Documentação da imagem radiográfica. Qualidade da imagem 

radiográfica. Meios de proteção Radiográfica. Principais efeitos danosos da radiação. Anatomia 

radiográfica básica. Posição anatômica. Planos e linhas. Ossos e cartilagens. Técnicas radiográficas. 

Estudo radiográfico da cabeça e do pescoço. Estudo radiográfico da coluna vertebral e do gradil costal. 

Estudo radiográfico dos membros superiores e inferiores. Estudo radiográfico do Tórax. Estudo 

radiográfico do Abdome e da Pelve. Exames contrastados. Mamografia. Portaria 453 – MS/SVS 

(1/6/1998). 
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
 
 

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL   
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Serviço Social; Registro no CRESS. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição:  
• JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:  Elaborar, implementar, executar e avaliar 

políticas sociais junto a órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, empresas, entidades e 

organizações populares, inclusive àquelas voltadas a proteção da criança e do adolescente;elaborar, 

coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço 

Social com participação da Sociedade Civil; encaminhar providências e prestar orientação social a 

indivíduos, grupos e a população; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no 

sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;  

orientar a formação de grupos com objetivo de promover a emancipação dos indivíduos; planejar, 

organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam 

contribuir para análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; prestar assessoria e 

consultoria a órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades 

com relação a planos, programas e projetos do âmbito de atuação do Serviço Social; prestar assessoria 

e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais no exercício e na defesa dos 

direitos civis, políticos e sociais da coletividade; planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de 

Unidade de Serviço Social; realizar estudos socio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e 

serviços sociais junto a órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras 

entidades; coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de 

Serviço Social; 

• JUNTO À ÁREA DE RECURSOS HUMANOS:  Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar 

estudos, pesquisas, planos, programas e projetos direcionados à valorização e à melhoria da qualidade 

de vida do servidor e de seus familiares, desenvolvendo, para isso, entre outras coisas, atividades 

sociais e lúdicas; prestar assessoria aos servidores em eventos inerentes aos seus interesses e aos 

interesses do serviço, possibilitando a eles a execução de seu trabalho de forma respeitosa e digna; 

atuar na identificação de fatores psicossociais e econômicos que estejam interferindo na vida funcional 

do servidor, procurando equacioná-los, de forma que o mesmo adquira maior consciência sobre seu 

papel como servidor público municipal; realizar estudo socio-econômico dos servidores para fins de 

benefícios e serviços sociais da Administração Pública direta e indireta, encaminhando-os aos recursos 

que se fizerem necessários; realizar vistorias, laudos técnicos, informações e pareceres sobre matéria de 

serviço social relacionados aos servidores; elaborar, executar e avaliar projetos de readaptação e 

reabilitação profissional e social de servidores, junto ao setor de pessoal. 



 

   Prefeitura Municipal de ArealPrefeitura Municipal de ArealPrefeitura Municipal de ArealPrefeitura Municipal de Areal    
         Estado do Rio de Janeiro 

46 
 

 

• JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:  Estabelecer diretrizes relacionadas à 

realidade social do aluno, para nortear os planos e atividades da escola; aplicar pesquisas de natureza 

sócio-econômica e familiar ou outros instrumentos adequados para o conhecimento do corpo discente, 

tornando o atendimento, preventivo individual ou grupal, mais eficiente; assistir aos alunos envolvidos 

com farmacodependentes, quando for desaconselhada sua internação; proceder à análise diagnóstica e 

à intervenção planejada, elaborando planos para eliminar ou minimizar as causas que levam os alunos a 

apresentarem desempenho considerado insuficiente, freqüência irregular ou dificuldades pessoais e 

familiares; prestar orientação aos servidores da rede municipal de ensino quanto aos problemas de 

origem social que afetam o comportamento escolar do aluno; equacionar e atuar na minimização dos 

problemas referentes à evasão escolar e à repetência; avaliar casos de desajustamento social de alunos, 

utilizando instrumental adequado para desenvolver programas de orientação familiar, contribuindo para a 

eficácia da ação educativa; realizar estudos e pesquisas de interesse geral da educação e, 

especificamente, da área de Serviço Social Escolar; atuar de forma integrada com outros profissionais da 

área educacional; supervisionar estágios de estudantes de Serviço Social na área escolar. 

• COMUNS A TODAS AS ÁREAS:  Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 

pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de 

controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e 

aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e 

palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 

atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades 

públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações 

e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-

científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; 

realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  
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Conhecimentos Específicos:  O Serviço Social e interdisciplinaridade Legislação Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS) Lei de Criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e 

Adolescente Saúde e Educação; Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, 

objetivos, grupos sociais O papel do assistente social A prática do Serviço Social referência teórica e 

prática; Políticas de gestão de Assistência Social: planejamento, plano, programa, projeto Trabalho com 

comunidades Atendimento familiar e individual. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e 

no Conselho Tutelar Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 
 

Cargo: BIBLIOTECÁRIO  
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Biblioteconomia, Registro no órgão Regional Competente. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Planejar, implantar, coordenar e controlar sistemas biblioteconômicos 

e de unidades isoladas de serviços afins; Realizar projetos relativos a estrutura de normalização de 

coleta, do tratamento e da recuperação das informações documentárias, de acordo com os fins 

propostos pelo serviço, quer no âmbito interno, quer no âmbito externo da unidade de trabalho; Realizar 

estudos administrativos para o dimensionamento de equipamentos, recursos humanos e "layout" das 

diversas unidades da área biblioteconômica; Estruturar e efetivar a normalização e padronização dos 

serviços técnicos biblioteconômicos fixando índices de eficiência, produtividade e eficácia nas áreas 

operacionais da biblioteconomia; Estabelecer, coordenar e executar a política de seleção e aferição do 

material integrante das coleções de acervo, programando as prioridades de aquisição dos bens 

patrimoniais para a operacionalização dos serviços; Operacionalizar o tratamento técnico das 

informações documentais; Estruturar e executar a busca de dados e a pesquisa documental através da 

análise direta às fontes de informações primárias, secundárias e/ou terciárias; Planejar e coordenar a 

difusão cultural das bibliotecas e dos serviços de circulação, articulando a disseminação da informação 

com outras atividades de extensão; Reciclar periodicamente os dados identificadores do usuário, 

objetivando a realimentação dos perfis e o ajustamento das coleções; Assessorar nas propostas 

orçamentárias relacionadas com as atividades da Biblioteca no sistema e estabelecer e executar a 

proposta dos recursos orçamentários anuais ou plurianual; Exercer o controle estatístico da produção 

interna e da tendência da demanda, procedendo à análise e aos relatórios gerenciais; Planejar, 

coordenar e implantar recursos audiovisuais, estruturando o controle dos serviços reprográficos em geral 

e da microfilmagem em particular, como uma forma atual de repositório de informações; Ministrar aulas 

nas diversas modalidades inerentes a área técnica do tratamento da informação e trabalhos 

biblioteconômicos;  realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 
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não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conhecimentos Específicos:  Biblioteconomia e Ciência da Informação: conceituação; modelos 

teóricos; panorama brasileiro; sociedade de informação. Comunicação científica. Terminologia de 

Biblioteconomia e Documentação. Serviços de informação manuais e eletrônicos: tipologia; fontes de 

informação especializadas � primárias, secundárias e terciárias. Serviços de referência manuais e 

eletrônicos: busca bibliográfica; produtos e serviços de uma unidade de informação; disseminação 

seletiva da informação; redes de intercâmbio; marketing. Representação documentária: tratamento das 

informações � análise, indexação, recuperação/busca da informação; linguagens de indexação: bases 

teóricas e aplicações; catalogação; Código de Catalogação Angloamericano (AACR2); sistemas 

bibliográficos de classificação: Classificação Decimal Universal; Tesauros. Índices. Normalização da 

documentação no Brasil (ABNT). Gestão de Unidades de Informação: planejamento, organização e 

administração de serviços de informação; acervos; desenvolvimento e organização de coleções 

(monografias, periódicos, relatórios e documentos especiais); políticas de informação; avaliação de 

serviços de informação e seus produtos; elaboração e desenvolvimento de projetos. Informática 

documentária: bases de dados documentais; novas tecnologias em serviços de informação; periódicos e 

documentos eletrônicos; redes de informação e comunicação; bibliotecas eletrônicas (virtuais/digitais). 

Métodos Quantitativos: estatística descritiva e análise exploratória de dados. 

 
 

Cargo: ENFERMEIRO AMBULATÓRIO – PSF  
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Enfermagem, Registro no COREN. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Coletar e interpretar, juntamente com a equipe de saúde, dados 

sócio-sanitários da comunidade a ser atendida, utilizando as técnicas adequadas para tal; realizar, 

juntamente com a equipe de saúde, a diagnose e prognose da situação de saúde da comunidade, da 

equipe, do setor, da instituição; supervisionar ações de enfermagem e executar cuidados de 

enfermagem mais complexos, planejar e desenvolver o treinamento sistemático da equipe de 

enfermagem, avaliando as necessidades e os níveis de assistência prestada; aprimorar e introduzir 

novas técnicas de enfermagem; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de 
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contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 

participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas 

e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou 

problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-

científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; 

participar na elaboração do planejamento, execução e avaliação da programação de saúde e dos 

planos assistenciais de saúde; prevenir e controlar sistematicamente a infecção hospitalar; realizar 

consulta, diagnostico e procedimentos de enfermagem e prestar assistência de enfermagem ao 

paciente, de acordo com os protocolos do município; participar de programas e atividades de 

educação sanitária visando a melhoria da saúde do indivíduo, da família e da população em geral;  

controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como 

supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; 

controlar a assiduidade, pontualidade e disciplina de seus funcionários, elaborar escala de serviço, 

folgas e férias; coordenar administrativa e gerencialmente a unidade; controlar os medicamentos, 

materiais e equipamentos e responsabilizar-se pelos que estão no setor; cumprir e fazer cumprir 

ordens de serviço, portarias e regulamento da Unidade de Saúde à qual está vinculado; realizar outras 

atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conhecimentos Específicos:  Fundamentos de Enfermagem: Metodologia da assistência / Processo de 

enfermagem; Princípios de Biossegurança aplicados aos cuidados de enfermagem ao cliente 

hospitalizado; Prevenção e controle da Infecção Hospitalar;  emiotécnica em enfermagem: Cuidados de 

enfermagem para as técnicas de sondagem gástrica e entérica, cateterismo vesical, curativos, aplicação 

de calor frio e quente, bandagem, oxigenioterapia, administração de medicamentos (vias: intra-dérmica, 

subcutânea intra-muscular e endo-venosa), insulinoterapia e heparinoterapia, aspiração de vias aéreas 

superiores (V.A.S.) e tipos de banhos terapêuticos (leito, aspersão e ablução); Exame físico (princípios 

básicos). Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de Enfermagem as situações cirúrgicas: Pré, trans 
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e pós - operatório; Assistência de Enfermagem nas afecções: respiratórias, cardio-vasculares, 

endócrinas, digestivas, hematológicas, renais e ortopédicas; Assistência de Enfermagem nas doenças 

de origem oncológica; Assistência de Enfermagem nas desordens degenerativas; Assistência de 

Enfermagem nas afecções do sistema nervoso; Assistência de Enfermagem aos clientes em Unidade de 

Terapia Intensiva e Emergência. Enfermagem na Saúde Materno Infantil: Assistência de Enfermagem à 

mulher no período grávido puerperal, as portadoras de patologias específicas da gravidez e 

ginecológicas; Assistência de Enfermagem ao Recém - nato normal e de risco; Assistência a criança 

hospitalizada (lactente, pré escolar e escolar). Enfermagem na Saúde Pública: Epidemiologia/Sistema de 

Vigilância Epidemiológica; Ações de Enfermagem nos programas: (PNI, PAISC, PAISN, DIABETES, 

HANSENIASE, HIPERTENSÃO ARTERIAL, TUBERCULOSE, DST/AIDS). Deontologia e Ética: 

Aspectos éticos e legais que fundamentam a prática do exercício profissional de enfermagem. Política 

Nacional de Saúde: Sistema Único de Saúde (SUS).  

 
 

 

Cargo: ENFERMEIRO - PLANTÃO  
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Enfermagem, Registro no COREN. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar 

atividades e ações de enfermagem no âmbito da assistência, nos diferentes níveis de complexidade 

do sistema, no âmbito da atenção à saúde individual e coletiva; Assessorar e prestar suporte técnico 

de gestão em saúde, regular os processos assistências (organizações a demanda e oferta de serviço) 

no âmbito do Sistema Único de Saúde do município, integrando-o com os outros níveis do sistema; 

Auxiliar no centro cirúrgico, executando o controle dos sinais vitais dos pacientes, observando a 

pulsação e utilizando aparelhos de culta pressão, para registrar anomalias; Ministrar medicamentos e 

tratamentos e pacientes internados, observando horários, posologia e outros dados, atendendo 

prescrições médicas, registrando as tarefas executadas; as observações e as reações ou alterações 

importantes, anotando-as no prontuário do paciente; Planejar, organizar e dirigir os serviços de 

enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de 

assistência; Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas 

de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; Controlar o padrão de esterilização dos 

equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se 

desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; Elaborar pareceres, informes técnicos e 

relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 

implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar 

das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das 

atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço 

ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
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humanos em sua área de atuação; Participar de campanhas de educação e saúde; Realizar outras 

atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conhecimentos Específicos:  Fundamentos de Enfermagem: Metodologia da assistência / Processo de 

enfermagem; Princípios de Biossegurança aplicados aos cuidados de enfermagem ao cliente 

hospitalizado; Prevenção e controle da Infecção Hospitalar;  emiotécnica em enfermagem: Cuidados de 

enfermagem para as técnicas de sondagem gástrica e entérica, cateterismo vesical, curativos, aplicação 

de calor frio e quente, bandagem, oxigenioterapia, administração de medicamentos (vias: intra-dérmica, 

subcutânea intra-muscular e endo-venosa), insulinoterapia e heparinoterapia, aspiração de vias aéreas 

superiores (V.A.S.) e tipos de banhos terapêuticos (leito, aspersão e ablução); Exame físico (princípios 

básicos). Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de Enfermagem as situações cirúrgicas: Pré, trans 

e pós - operatório; Assistência de Enfermagem nas afecções: respiratórias, cardio-vasculares, 

endócrinas, digestivas, hematológicas, renais e ortopédicas; Assistência de Enfermagem nas doenças 

de origem oncológica; Assistência de Enfermagem nas desordens degenerativas; Assistência de 

Enfermagem nas afecções do sistema nervoso; Assistência de Enfermagem aos clientes em Unidade de 

Terapia Intensiva e Emergência. Enfermagem na Saúde Materno Infantil: Assistência de Enfermagem à 

mulher no período grávido puerperal, as portadoras de patologias específicas da gravidez e 

ginecológicas; Assistência de Enfermagem ao Recém - nato normal e de risco; Assistência a criança 

hospitalizada (lactente, pré escolar e escolar). enfermagem na Saúde Pública: Epidemiologia/Sistema de 

Vigilância Epidemiológica; Ações de Enfermagem nos programas: (PNI, PAISC, PAISN, DIABETES, 

HANSENIASE, HIPERTENSÃO ARTERIAL, TUBERCULOSE, DST/AIDS). Deontologia e Ética: 

Aspectos éticos e legais que fundamentam a prática do exercício profissional de enfermagem. Política 

Nacional de Saúde: Sistema Único de Saúde (SUS).  
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Cargo: ENGENHEIRO AMBIENTAL   
 

Escolaridade : Ensino Superior Completo em Engenharia Ambiental, Registro no respectivo conselho de 

classe. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Analisar e emitir pareceres sobre projetos, estudos ambientais, 

planos de emergência e risco ambiental, e demais avaliações de impactos ambientais; avaliar 

projetos e obras de saneamento básico e infra-estrutura; analisar projetos de armazenagem, 

tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos; avaliar e acompanhar a implantação e 

operação de sistemas de tratamento de água, esgoto e disposição final de resíduos sólidos urbanos; 

elaboração de laudos técnicos, inclusive de poluição sonora. Avaliação de impactos, medidas 

mitigadoras, alternativas tecnológicas disponíveis; Educação ambiental; Agenda 21, carta da Terra, 

sustentabilidade; Gestão ambiental – Gestão de Bacia Hidrográfica; Prestar apoio técnico na 

preparação de audiências públicas e reuniões técnicas internas e externas; Geoprocessamento, 

Geoposicionamento; Participar da elaboração de planos diretores que norteiem a política municipal 

de meio ambiente e de Regularização de concessões de licenças ambientais. Sistema nacional de 

Unidades de Conservação; Preparar normas e regulamentos dos planos de manejo das Unidades de 

Conservação; Elaborar projetos essenciais à recuperação de danos ambientais e de prevenção de 

impactos de grandes empreendimentos; Planejar, orientar e acompanhar a execução de projetos que 

visem a preservação da qualidade da água, do ar e do solo a partir de diagnósticos, manejo, controle 

e recuperação de ambientes urbanos e rurais; Proceder a investigação, avaliação, adaptação e 

implantação de sistemas de produção ambientalmente viáveis, a recuperação de áreas degradadas 

e a diminuição e o monitoramento dos processos e atividades causadores de impactos ambientais; 

Elaborar propostas alternativas para tratamento de poluentes e para a utilização racional de recursos 

naturais; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático:  

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  
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Conhecimentos Específicos:  Conceitos ambientais; O estado ambiental do mundo atual; Economia 

ecológica; A variável ambiental nas organizações; Prevenção de poluição; Valorização, 

eliminação/tratamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; Gestão ambiental. (ISO 14001); A 

variável ambiental na concepção de materiais e produtos (eficiência  energética, escolha de materiais, 

produção, embalagem, transporte, resíduos, utilização, reciclagem); Controle e prevenção da poluição 

ambiental, ecossistemas e ciências do ambiente. Legislação Ambiental (federal e estadual). Políticas 

públicas para o meio ambiente. Atualidades sobre o meio ambiente. 

 
 

 

Cargo: FARMACÊUTICO - BIOQUÍMICO   
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Farmácia Generalista, Registro respectivo conselho de 

Classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Supervisionar, orientar e realizar exames hematológicos, 

imunológicos, microbiológicos e outros, empregando aparelhos e reagentes apropriados; Interpretar, 

avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico; Verificar sistematicamente os 

aparelhos a serem utilizados nas análises, ajustando-os e calibrando-os, quando necessário, a fim de 

garantir seu perfeito funcionamento e a qualidade dos resultados; Controlar a qualidade dos produtos e 

reagentes utilizados, bem como dos resultados das análises; Efetuar os registros necessários para 

controle dos exames realizados; Realizar estudos e pesquisas relacionados com sua área de atuação; 

Proceder à manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando 

instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados; 

Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração de seus insumos, valendo-se de 

métodos químicos para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; Analisar soro 

antiofídico, pirogênico e outras substâncias, valendo-se dos meios biológicos e outros, para controle da 

pureza, qualidade e atividade terapêutica; Fiscalizar farmácias, drogarias, indústrias químico-

farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da 

legislação vigente; Assessorar autoridades superiores, preparando formas e documentos sobre 

legislação e assistência farmacêutica, afim de fornecer subsídios para a elaboração de ordens de 

serviços, portarias, pareceres, manifestos e outros; Realizar estudos, análises e testes com plantas 

medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias primas; 

Controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, guias e livros, 

segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais; Proceder a 

manipulação, análise, estudo de reações e balanceamento de fórmulas, utilizando substâncias, métodos 

químicos, físicos, estatísticos e experimentais, para obter remédios e outros preparados; Realizar 

estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter 

princípios ativos e matérias-primas; Realizar programas junto à vigilância sanitária e à farmácia 

municipal; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
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observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades 

em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à 

sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e 

auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento 

qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou 

reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, 

emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 

oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de 

diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Realizar outras atribuições compatíveis 

com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conhecimentos Específicos:  Farmacocinética: Absorção, distribuição e eliminaçião de fármacos. Vias 

de administração de medicamentos. Farmacodinâmica: Mecanismo de ação de fármacos. Fármacos 

utilizados no Sistema Nervoso Central e Autônomo. Anestésicos gerais e locais. Antitérmicos, 

antiinflamatórios. Antimicrobianos. Fármacos que atuam no sistema cardiovascular, digestivo, 

respiratório, gênitourinário e hematopoiético. Antineoplásicos. Antiretrovirais.  Antiparasitários. Farmácia 

Hospitalar: Estrutura organizacional e funções da Farmácia Hospitalar: seleção, aquisição, 

armazenamento, distribuição de medicamentos. Preparo intra-hospitalar de Nutrição Parenteral Total e 

Quimioterápicos Antineoplásicos .Controle de Infecção Hospitalar: Uso racional de medicamentos, 

antisépticos, desinfetantes e esterelizantes. Descarte de Medicamentos. Medicamentos sujeitos a 

controle especial. Medicamentos genéricos. Farmacovigilância. Assistência Farmacêutica: Atenção 

Farmacêutica. Farmacotécnica : Formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: Pós, comprimidos, 

drágeas, cápsulas. Formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica: emulsões, suspensões, 

aerossol. Soluções, extratos, tinturas e xaropes. Pomadas, cremes e pastas. Formas farmacêuticas de 

uso Parenteral. Código de Ética da Profissão Farmacêutica. 
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Cargo: FISIOTERAPEUTA 
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Fisioterapia, Registro respectivo conselho de Classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de 

verificação cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades, para 

identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; planejar e executar tratamentos de 

afecções reumáticas, osteoporoses, seqüelas de acidentes vasculares cerebrais, raquimedulares, 

poliomielite, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros; 

atender a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a 

movimentação ativa e independente dos mesmos; ensinar aos pacientes exercícios corretivos para a 

coluna, os defeitos dos pés, as afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando-os e 

treinando-os em exercícios ginásticos especiais a fim de promover correções de desvios posturais e 

estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea; proceder ao relaxamento e à aplicação de 

exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente, 

para promover a descarga ou a liberação da agressividade e estimular a sociabilidade; efetuar aplicação 

de ondas curtas, ultra-som e infravermelho nos pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar ou 

terminar com a dor; aplicar massagens terapêuticas, utilizando fricção, compressão e movimentação 

com aparelhos adequados ou com as mãos; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 

realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 

desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades 

administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de 

treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando 

aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua 

área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras 

entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 

situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 

trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos 

ao Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 
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essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conhecimentos Específicos:  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. Anatomia e Fisiologia do Sistema Respiratório. Métodos de 

avaliação da Função Respiratória (ausculta pulmonar; prova de função pulmonar; mecânica respiratória; 

radiologia de tórax; função muscular respiratória). Bases Fisiológicas das Técnicas Desobstrutivas e 

Ventilatórias. Principais Indicações, Contra-indicações e Efeitos das Técnicas Desobstrutivas e 

Ventilatórias. Suporte Ventilatório Artificial (ventilação não-invasiva e ventilação mecânica invasiva). 

Fundamentos do exercício terapêutico voltado para a função. Anatomia e fisiologia do sistema 

neurolocomotor. Fisiologia do exercício. Bases científicas do treinamento de força. Controle Motor e 

Fisioterapia. Plasticidade neural e implicações para a Fisioterapia. Fisioterapia neurofuncional. 

Fisioterapia dos transtornos músculo-esqueléticos de origem traumática e ortopédica. Princípios e 

aplicações clínicas da eletroterapia. 

 
 

 

Cargo: FONOAUDIÓLOGO 
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Fonoaudiologia, Registro respectivo conselho de Classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da 

linguagem, audiometria, além de outras técnicas próprias para estabelecer plano de tratamento ou 

terapêutico; elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nos resultados da avaliação do 

fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se necessário nas informações médicas desenvolver 

trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição; 

desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a 

reeducação neuromuscular e a reabilitação do paciente; avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, 

observando a evolução do processo e promovendo os ajustes necessários na terapia adotada; promover 

a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais; elaborar pareceres, informes técnicos e 

relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 

implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar da 

equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados à fonoaudiologia; 

participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as 

em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos 

recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 

unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo 
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pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 

sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, 

planos e programas de trabalho afetos ao Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua 

especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conhecimentos Específicos:  Sistema de atenção à saúde no Brasil, Processo saúde / doença Saúde 

pública; conceito e ações Fonoaudiólogo em saúde pública Recém nascido de risco para alteração no 

desenvolvimento e a intervenção fonoaudióloga Avaliação audiológica infantil, Avaliação audiológica do 

recém nascido Triagem auditiva em escolares Desenvolvimento da linguagem: aspectos orgânicos, 

funcionais, ambientais e sociais; Linguagem escrita - processo de aquisição enquanto sistema de 

representação Deficiência auditiva: classificação, diagnóstico diferencial, identificação de próteses 

auditivas Sistema sensório motor oral Deglutição atípica Fissuras Lábio palatais Distúrbios de linguagem 

nas psicoses infantis Distúrbios de linguagem por alterações neurológicas Distúrbios da voz Distúrbios 

articulatórios Gagueira Atuação fonoaudiológica junto ao idoso Fonoaudiologia e os meios sociais, 

creche e escola Atuação preventiva na saúde vocal dos educados Efeito do ruído na audição de 

trabalhadores, legislação pertinente, audiometria industrial e os programas de conservação auditiva. 
 

 

Cargo: MÉDICO AMBULATORIAL  EM CARDIOLOGA  
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Medicina acrescido de Curso de Especialização em 

Cardiologia. Registro respectivo conselho de Classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição:  Diagnosticar afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação, 

radioscopia e por outros processos, para estabelecer a conduta terapêutica; supervisionar a realização 

de eletrocardiograma ou executa-o, manipulando eletrocardiógrafo e monitores, para auxiliar no 

diagnóstico e/ou controlar a evolução do tratamento; realizar exames especiais, tais como a 
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angiocardiografia, punições e outros exames cardiodinâmicos, utilizando aparelhos e instrumental 

especializado, para determinar com exatidão a gravidade e extensão da lesão cardíaca; preparar 

clinicamente os pacientes para cirurgia, acompanhando a evolução da cardiopatia, tratando-a 

adequadamente, para prevenir intercorrências e acidentes no ato cirúrgico; controlar o paciente durante 

a realização de cirurgias cardíacas ou, quando necessário, mantendo o controle pela auscultação, 

eletrocardiógrafo, monitoragem e outros exames, para obter o andamento satisfatório das mesmas; fazer 

cirurgias do coração e de outros órgãos torácicos, utilizando aparelho coração pulmão artificial, pelo 

sistema extracorpóreo, a fim de implantar marcapasso, trocar válvulas, fazer anastomose de ponte de 

safena, transpor artérias mamárias, para correção de determinadas arritmias, insuficiências e outras 

moléstias; fazer controle periódico de doenças hipertensivas, de Chagas, toxoplasmose, sífilis e 

cardiopatias isquêmicas, praticando exames clínicos, eletrocardiogramas e exames laboratoriais, para 

prevenir a instalação de insuficiências cardíacas, pericardites e outras afecções; fazer detecção de 

moléstias reumatismais em crianças e adolescentes, praticando exames clínicos e laboratoriais, para 

prevenir a instalação de futuras cardiopatias; Participar do planejamento, execução e avaliação dos 

planos, projetos e programas do setor de saúde; Participar do planejamento, execução e avaliação de 

campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local; 

Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas; Fazer perícia e participar da junta Médica para 

fins de posse, licença e aposentadoria; Observar normas do Sistema Único de saúde; Participar de 

grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 

fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Participar de ações 

para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela 

Prefeitura; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  
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Conteúdos de Saúde Pública : Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de 

informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde. Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de 

Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, 

trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão 

colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnico assistenciais em saúde; Vigilância 

em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; 

determinações econômicas, sociais e históricas; Ética: proteção à vida humana ; saúde física e mental; 

biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional de Imunização. 

Conhecimentos Específicos:  Anatomia, Fisiologia e Semiologia do Aparelho Cardiovascular. Métodos 

Diagnósticos: Eletrocardiografia, Ecocardiografia, Medicina Nuclear, Hemodinâmica, Ressonância 

Magnética, Cardiopatias Congênitas Cianóticas e Acianótica: Diagnóstico e Tratamento. Hipertensão 

Arterial. Doença Coronariana. Doença Reumática. Valvulopatias: Diagnóstico e Tratamento. 

Miocardiopatias: Diagnóstico e Tratamento. Insuficiência Cardíaca Congestiva. Doença de Chagas. 

Arritmias Cardíacas: Diagnóstico e Tratamento. Marca passos Artificiais. Endocardite Infecciosa. 

Hipertensão Pulmonar. Sincope. Doenças do Pericárdio. Doença da Aorta. Embolia Pulmonar. Cor 

pulmonale. Programa Nacional de Atenção a Hipertensão Arterial e Diabetes. Código de Ética Médica. 

 
 

Cargo: MÉDICO AMBULATORIAL  EM DERMATOLOGIA  
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Medicina acrescido de Curso de Especialização em 

Dermatologia. Registro respectivo conselho de Classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição:  Realizar consultas e atendimentos médicos; Emitir diagnóstico, 

prescrever medicamentos, tratar pacientes e clientes;  Implementar ações para promoção da saúde; 

Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Elaborar 

documentos e difundir conhecimentos da área médica; Exercer suas atribuições e outras compatíveis 

com sua especialização profissional nas Unidades de Saúde Municipais; Efetuar exames médicos e 

realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da 

medicina preventiva ou terapêutica;  Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-

os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes 

examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; 

Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso; Fazer exames médicos 

necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura, bem como planejar, coordenar e integrar programas 

de saúde ocupacional aos Servidores Municipais; Coletar e avaliar dados bioestatísticos e 

sociossanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população da Rede 

Municipal e Ensino; Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e 

medicina preventiva; Observar normas do Sistema Único de saúde; Participar do desenvolvimento de 
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planos de fiscalização sanitária; proceder à perícias médico-administrativas, examinando os doentes a 

fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; Elaborar pareceres, informes 

técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 

implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;Participar das 

atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação; Realizar outras 

atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conteúdos de Saúde Pública : Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de 

informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde. Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de 

Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, 

trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão 

colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnico assistenciais em saúde; Vigilância 

em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; 

determinações econômicas, sociais e históricas; Ética: proteção à vida humana ; saúde física e mental; 

biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional de Imunização. 

Conhecimentos Específicos:  Entidades dermatológicas mais comuns: aspectos estiopatogênicos, 

meios de diagnóstico e tratamento. Lesões elementares; equizemas; piodermites; dermatozoonoses; 

dermatoviroses; micoses superficiais e profundas; micose de Lutz. Doenças sexualmente transmissíveis. 

Hanseníase. Leshimaniose. Bubose. Colagenose. Tumores cutâneos. Linfomas. Pré canceroses. 

Dermatoses paraneoplásicas. Farmacodermias. Terapêuticas. Semiologia cutânea e métodos 

complementares. Procedimentos cirúrgicos básicos em dermatologia. Inflamação, prurido e prurigos. 

Imunopatologia cutânea. Dermatites e dermatoses. Doenças de hipersensibilidade. Doenças: 

queratinização, cartilagem, ulcerosas, atróficoescleróticas, fibrosantes, metabólicas, de depósito, da 

cavidade oral, do couro cabeludo, das mãos e dos pés. Código de Ética Médica. 
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Cargo: MÉDICO AMBULATORIAL  EM GASTROENTEROLOGIA  
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Medicina acrescido de Curso de Especialização em 

gastroenterologia. Registro respectivo conselho de Classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Emitir diagnósticos, acompanhar pacientes internados, prescrever e 

ministrar tratamento para as doenças aparelho digestivo, e de doenças gastrointestinais; Prestar 

assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos 

públicos, Examinar o paciente segundo as técnicas da semiologia médica, utilizando os instrumentos 

adequados e disponíveis, diagnosticando e recomendando a terapêutica necessária, encaminhando para 

nível de maior complexibilidade de atendimento quando esgotadas as condições diagnósticas e ou 

terapêuticas; Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, solicitando exames 

complementares quando for necessário; Executar atividades relativas ao conhecimento da fisiologia, 

sintomas e tratamento de doenças gastrointestinais; Encaminhar os pacientes para exames, visando à 

obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado; Estudar os resultados de 

exames e análise realizados em laboratórios especializados; Prestar informações e pareceres sobre 

assuntos de sua especialidade; Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para 

diversos tipos de enfermidades; Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua 

atividade; Aplicar os métodos de medicina preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e 

correlatos, emitir laudos, pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatoriais; Participar das 

atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou 

ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 

humanos em sua área de atuação; Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de 

vigilância em saúde; Investigar casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames clínicos, 

laboratoriais e epidemiológicos de paciente, avaliando-o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico 

definitivo da doença; Analisar o comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, 

laboratoriais e epidemiológicos, analisando registros, dados complementares, investigações em campo e 

fazendo relatórios, para adoção de medidas de prevenção e controle; Observar normas do Sistema 

Único de saúde; Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do 

setor de saúde; Participar do planejamento, execução e avaliação de campanhas de vacinação, segundo 

as necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local; Executar intervenções cirúrgicas ou 

auxiliar nas mesmas; Fazer perícia e participar da junta Médica para fins de posse, licença e 

aposentadoria; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras 

entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 

situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 

trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos 

ao Município; Participar de ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade 
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pública, quando convocado pela Prefeitura; Realizar outras atribuições compatíveis com sua 

especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conteúdos de Saúde Pública : Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de 

informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde. Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de 

Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, 

trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão 

colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnico assistenciais em saúde; Vigilância 

em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; 

determinações econômicas, sociais e históricas; Ética: proteção à vida humana ; saúde física e mental; 

biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional de Imunização. 

Conhecimentos Específicos:  Hemorragia digestiva. Abdome agudo. Doença do refluxo 

gastroesofagiano. Esofagites. Tumores do esôfago (benignos e malignos). Doença ulcero�peptica. 

Helycobacter pylori e doenças associadas. Gastrites. Tumores do estômago (benignos e malignos). Má 

absorção intestinal. Doença celíaca. Diarréia aguda. Diarréia crônica. Tumores do intestino delgado. 

Enteroparasitoses. Tumores do cólon (benignos e malignos). Doenças diverticular do tubo digestivo. 

Pancreatite aguda. Pancreatite crônica. Tumores do pâncreas. Cistos e pseudocistos do pâncreas. 

Colelitíase e suas complicações. Câncer da vesícula biliar. Hepatites agudas. Hepatite crônica. Hepatite 

autoimune. Cirrose hepática. Carcinoma hepatocelular. Disfagia. Odinofagia. Ascite. Hipertensão porta. 

Icterícia. Constipação intestinal. Distúrbios funcionais do tubo digestivo. Doenças inflamatórias 

intestinais. Código de Ética Médica. 
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Cargo: MÉDICO AMBULATORIAL  EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA  
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Medicina acrescido de Curso de Especialização em 

ginecologia e obstetrícia. Registro respectivo conselho de Classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, 

solicitando exames complementares quando for necessário; Executar atividades inerentes à promoção, 

proteção e recuperação da saúde da mulher, compreendendo as doenças dos órgãos genitais internos e 

externos, abrangendo os setores de Colposcopia, Laparoscopia e Hiteroscopia; Emitir diagnósticos, 

acompanhar pacientes internados, prescrever e ministrar tratamento para as doenças do aparelho 

reprodutor feminino e órgãos anexos; Atender a mulher no gravídico-puerperal, prestando assistência 

médica específica, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para preservação da vida da mãe e do filho 

Encaminhar os pacientes para exames, visando à obtenção de informações complementares sobre o 

caso a ser diagnosticado; Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios 

especializados; Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; Prescrever 

medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades; Elaborar os 

relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade; Aplicar os métodos de medicina 

preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e correlatos, emitir laudos, pareceres e guias de 

internação hospitalar/ambulatoriais; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 

para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de 

processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; Investigar casos de doenças de 

notificação compulsória, fazendo exames clínicos, laboratoriais e epidemiológicos de paciente, 

avaliando-o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença; Analisar o 

comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, 

analisando registros, dados complementares, investigações em campo e fazendo relatórios, para adoção 

de medidas de prevenção e controle; Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, 

projetos e programas do setor de saúde;  Participar do planejamento, execução e avaliação de 

campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local; 

Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;  Fazer perícia e participar da junta Médica para 

fins de posse, licença e aposentadoria; Observar normas do Sistema Único de saúde; Participar de 

grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 

fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Participar de ações 

para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela 

Prefeitura; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
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Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conteúdos de Saúde Pública : Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de 

informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde. Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de 

Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, 

trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão 

colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnico assistenciais em saúde; Vigilância 

em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; 

determinações econômicas, sociais e históricas; Ética: proteção à vida humana ; saúde física e mental; 

biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional de Imunização. 

Conhecimentos Específicos:  Propedêutica Clínica ginecológica e Obstetrícia; Modificações do 

organismo materno determinadas pela gravidez; Pré-Natal: Aspectos clínicos, nutrição, cuidados de 

higiene e estética. Nutrição e vacinação na gestante; Uso de drogas na gravidez e lactação; Evolução do 

aparelho genital feminino e fisiologia de ciclo menstrual; Embriologia, Morfologia e Fisiologia Placentária; 

Endocrinologia do ciclo Grávido-Puerperal; Prática Tocomática: Bacia, Feto e relação uterofetais; Prática 

Tocomática; Mecanismo do Parto; Contrabilidade uterina - avaliação clínica instrumental de seus 

parâmetros; Fases clínicas do parto; Assistência ao Parto Normal. Puerpério Normal e Lactação; 

Anticoncepção; Hemorragia da gestação: Nidação ovular: Aborto: Prenhez Ectópica; Neoplasias 

Trofoblásticas Gestacionais: Placenta Pélvica deslocamento da placenta normalmente inserida: Rótula 

Uterina. Propedêutica da avaliação de unidade feto-placentária em gestão de alto risco: Clinica e 

dosagens laboratoriais: Líquido Amniótico: Monitorização Pré e Intra Parto: Ultra-Sonografia em 

Ginecologia e Obstetrícia. Gestação de alto risco - patologia da gestação: Trabalho de parto Prematuro: 

Gravidez Prolongada: Poli e Oligohidramnio: Amniorrexe: Morte fetal intra-utero; Embolia Amniótica. 

Doenças Concomitantes com a gravidez cardiopatia, hipertensão crônica, isoimunização; diabetes, 

tireodiopatias e infecções. Distócias; feto-anexial e do trajeto (óssea e partes moles): Funcional. Prática 

Tocomática: Fórceps; vácuo extração; versões e extrações pélvica; Embriotomias. Operações 
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Cesarianas. Puerpério Patológico. Infecções e infestações com ginecologia e obstetrícia. fisiopatologia 

da Estática Pélvica e Incontinência Uterina de Esforços. Endocrinologia Ginecologia: Alterações 

Menstruais. Climatério. Esterilidade e Infertilidade Conjugal. Mastologia: Mastopatias Tumorais e não 

tumorais. Propedêutica em Ontologia Ginecológica. Citopatologia em Ginecologia e Obstetrícia. 

Patologias Tumorais Benignas e Malignas do corpo uterino. Patologias tumorais benigna e malignas da 

válvula da vagina. Patologias benignas e malignas do colo uterino. Patologias tumorais benigna e 

maligna dos anexos uterinos. Programa de Saúde da Mulher no Ministério da Saúde. Política de Saúde 

no Brasil. Código de Ética Médica. 

 
 

Cargo: MÉDICO AMBULATORIAL  EM NEUROLOGIA 
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Medicina acrescido de Curso de Especialização em 

Neurologia. Registro respectivo conselho de Classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, 

solicitando exames complementares quando for necessário; Emitir diagnósticos, acompanhar pacientes 

internados, prescrever e ministrar tratamento para as doenças dos distúrbios e patologias dos sistemas 

nervosos central e periférico;  Executar atividades relativas ao estudo dos distúrbios e patologias dos 

sistemas nervosos central (cérebro, medula espinhal e alguns nervos da visão) e periférico (ramificações 

de nervos que se espalham por todo corpo humano). Encaminhar os pacientes para exames, visando à 

obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado; Estudar os resultados de 

exames e análise realizados em laboratórios especializados; Prestar informações e pareceres sobre 

assuntos de sua especialidade; Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para 

diversos tipos de enfermidades;Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua 

atividade;Aplicar os métodos de medicina preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e 

correlatos, emitir laudos, pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatoriais;Participar das 

atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou 

ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 

humanos em sua área de atuação;Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de 

vigilância em saúde; Investigar casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames clínicos, 

laboratoriais e epidemiológicos de paciente, avaliando-o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico 

definitivo da doença;Analisar o comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, 

laboratoriais e epidemiológicos, analisando registros, dados complementares, investigações em campo e 

fazendo relatórios, para adoção de medidas de prevenção e controle;Participar do planejamento, 

execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de saúde;Participar do planejamento, 

execução e avaliação de campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da 

coordenação local;Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;Fazer perícia e participar da 

junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria;Observar normas do Sistema Único de 
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saúde;Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades 

públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações 

e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-

científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 

Município;Participar de ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade 

pública, quando convocado pela Prefeitura;Realizar outras atribuições compatíveis com sua 

especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conteúdos de Saúde Pública : Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de 

informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde. Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de 

Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, 

trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão 

colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnico assistenciais em saúde; Vigilância 

em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; 

determinações econômicas, sociais e históricas; Ética: proteção à vida humana ; saúde física e mental; 

biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional de Imunização. 

Conhecimentos Específicos:  Neuroanatomia; Fisiopatologia do sistema nervoso; Semiologia 

neurológica;  Neuropatologia básica;  Genética e sistema nervoso;  Cefaléias;  Demências e transtornos 

da atividade nervosa superior;  Disgenesias do sistema nervoso;  Alterações do estado de consciência;  

Transtornos do movimento; Transtornos do sono;  Doenças vasculares do sistema nervoso; Doenças 

desmielinizantes; Doenças degenerativas;  Doenças do sistema nervoso periférico;  Doenças dos 

músculos e da placa neuromuscular;  Doenças infecciosas e parasitárias;  Doenças tóxicas e 

metabólicas;  Epilepsias;  Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas;  Neurologia do trauma;  

Tumores do sistema nervoso;  Urgências em neurologia; Indicações e interpretação de: 

eletroencefalograma, eletroneuromiografia, líquidocefalorraqueano, neuro-imagem, potenciais evocados. 
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Cefaléias; Algias crânio-faciais; Comas; Fisiopatologia do sono.Traumatismos crânio-encefálicos. 

Traumatismos raquimedulares;;Síndrome de hipertensão intracraniana. Tumores intracranianos; 

Tumores intrarraqueanos; Doenças demielinzantes; Doenças degenerativas do sistema nervoso; 

Miopatias; Neuropatias periféricas; Infecções do sistema nervoso; Neuroparasitoses mais freqüentes no 

Brasil; Acidentes vasculares do encéfalo e da medula; Manifestações neurológicas de doenças 

sistêmicas; Epilepsias. Demências; Fisiopatologia da motricidade; Fisiopatologia da sensibilidade; 

Síndromes corticais; Síndromes do tronco cerebral; Síndromes medulares; Código de Ética Médica. 
 

 

Cargo: MÉDICO AMBULATORIAL  EM ORTOPEDIA 
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Medicina acrescido de Curso de Especialização em 

Ortopedia. Registro respectivo conselho de Classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, 

solicitando exames complementares quando for necessário; Tratamento das alterações em ossos, 

músculos e articulações sejam elas congênitas (desde o nascimento), desenvolvidas durante a vida do 

paciente, ou por causa de problemas de postura em conseqüência da idade, acidentes ou doenças; 

Emitir diagnósticos, acompanhar pacientes internados, prescrever e ministrar tratamento para as 

doenças ósseas, musculares e articulares; Encaminhar os pacientes para exames, visando à obtenção 

de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado; Estudar os resultados de exames e 

análise realizados em laboratórios especializados; Prestar informações e pareceres sobre assuntos de 

sua especialidade; Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos 

de enfermidades; Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade; 

Aplicar os métodos de medicina preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e correlatos, emitir 

laudos, pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatoriais; Participar das atividades de 

treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando 

aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua 

área de atuação;  Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; 

Investigar casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames clínicos, laboratoriais e 

epidemiológicos de paciente, avaliando-o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da 

doença;  Analisar o comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, laboratoriais 

e epidemiológicos, analisando registros, dados complementares, investigações em campo e fazendo 

relatórios, para adoção de medidas de prevenção e controle;  Participar do planejamento, execução e 

avaliação dos planos, projetos e programas do setor de saúde; Participar do planejamento, execução e 

avaliação de campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da 

coordenação local;  Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas; Fazer perícia e participar 

da junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria;  Observar normas do Sistema Único de 

saúde;  Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades 

públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações 
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e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-

científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;  

Participar de ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando 

convocado pela Prefeitura; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conteúdos de Saúde Pública : Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de 

informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde. Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de 

Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, 

trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão 

colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnico assistenciais em saúde; Vigilância 

em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; 

determinações econômicas, sociais e históricas; Ética: proteção à vida humana ; saúde física e mental; 

biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional de Imunização. 

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-metabólicas. 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. 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 
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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. Código de 

Ética Médica. 
 
  

Cargo: MÉDICO AMBULATORIAL EM  OTORRINOLARINGOLOGIA  
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Medicina acrescido de Curso de Especialização em 

Otorrinolaringologia. Registro respectivo conselho de classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, 

solicitando exames complementares quando for necessário; Emitir diagnósticos, acompanhar pacientes 

internados, prescrever e ministrar tratamento para afecções e anomalias dos ouvidos, nariz e garganta, 

empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para recuperar ou melhorar as funções desses órgãos; 

Encaminhar os pacientes para exames, visando à obtenção de informações complementares sobre o 

caso a ser diagnosticado; Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios 

especializados;Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade;Prescrever 

medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;Elaborar os 

relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade;Aplicar os métodos de medicina 

preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e correlatos, emitir laudos, pareceres e guias de 

internação hospitalar/ambulatoriais; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 

para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;Participar de 

processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; Investigar casos de doenças de 

notificação compulsória, fazendo exames clínicos, laboratoriais e epidemiológicos de paciente, 

avaliando-o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença; Analisar o 
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comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, 

analisando registros, dados complementares, investigações em campo e fazendo relatórios, para adoção 

de medidas de prevenção e controle;Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, 

projetos e programas do setor de saúde;Participar do planejamento, execução e avaliação de 

campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da coordenação 

local;Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;Fazer perícia e participar da junta Médica 

para fins de posse, licença e aposentadoria;Observar normas do Sistema Único de saúde;Participar de 

grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 

fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;Participar de ações 

para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela 

Prefeitura;Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conteúdos de Saúde Pública : Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de 

informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde. Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de 

Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, 

trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão 

colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnico assistenciais em saúde; Vigilância 

em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; 

determinações econômicas, sociais e históricas; Ética: proteção à vida humana ; saúde física e mental; 

biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional de Imunização. 

Conhecimentos Específicos:  Embriologia e anatomia: conjunto crânio facial, orelha externa, média, 

interna, cavidades nasal e paranasal, boca e faringe, laringe e microcirúrgica da base do 

crânio.Fisiologia: da orelha externa, média e interna, nariz e cavidades paranasais, boca, faringe, anel 
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linfático de Waldeyer, laringe e deglutinação. Microbiologia, fisiopatologia, diagnóstico, abordagem e 

tratamento das doenças da orelha externa, média, interna, cavidade nasal, seios paranasais, boca, 

faringe e laringe. Exames complementares e de imagem em otologia, otoneurologia, audiologia, 

rinologia, bucofaringologia e cabeça e pescoço. Endoscopia nasal e laríngea. Anatomia cirúrgica e 

técnicas operatórias em otologia, rinologia, bucofaringologia, cabeça e pescoço, plástica e base do 

crânio. Antibióticos, antifúngicos, antiviróticos, antinflamatórios, antihistamínicos, desongestionantes 

nasais, corticosteróides e anestesias em otorrinolaringologia. Emergências em otorrinolaringologia. A 

relação médico-paciente. PAIR: legislação, abordagem e diagnóstico. Doenças sistêmicas e sua 

interrelação com alterações otorrinolaringológicas. Neoplasias em otorrinolaringologia - diagnóstico e 

tratamento. Massas cervicais, diagnóstico clínico, estadiamento e diagnóstico diferencial. Código de 

Ética médica. 
 

Cargo: MÉDICO AMBULATORIAL EM  PSIQUIATRIA 
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Medicina acrescido de Curso de Especialização em 

Psiquiatria. Registro respectivo conselho de classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, 

solicitando exames complementares quando for necessário; Emitir diagnósticos, acompanhar pacientes 

internados, prescrever e ministrar tratamento os modos psíquicos de adoecer ou da perda involuntária da 

faculdade normativa; Trata das afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais 

ou em grupo, para prevenir, recuperar ou reabilitar o paciente; Encaminhar os pacientes para exames, 

visando à obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado; Estudar os 

resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados; Prestar informações e 

pareceres sobre assuntos de sua especialidade; Prescrever medicamentos e realizar outras formas de 

tratamento para diversos tipos de enfermidades;  Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados 

estatísticos sobre sua atividade; Aplicar os métodos de medicina preventiva, definir instruções, praticar 

atos cirúrgicos e correlatos, emitir laudos, pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatoriais; 

Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as 

em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos 

recursos humanos em sua área de atuação; Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e 

de vigilância em saúde; Investigar casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames 

clínicos, laboratoriais e epidemiológicos de paciente, avaliando-o com a equipe, para estabelecer o 

diagnóstico definitivo da doença; Analisar o comportamento das doenças, a partir da observação de 

dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, analisando registros, dados complementares, 

investigações em campo e fazendo relatórios, para adoção de medidas de prevenção e controle; 

Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de saúde; 

Participar do planejamento, execução e avaliação de campanhas de vacinação, segundo as 

necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local; Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar 
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nas mesmas; Fazer perícia e participar da junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria; 

Observar normas do Sistema Único de saúde; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 

unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo 

pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 

sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, 

planos e programas de trabalho afetos ao Município; Participar de ações para atendimento médico de 

urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela Prefeitura; Realizar outras 

atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conteúdos de Saúde Pública : Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de 

informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde. Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de 

Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, 

trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão 

colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnico assistenciais em saúde; Vigilância 

em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; 

determinações econômicas, sociais e históricas; Ética: proteção à vida humana ; saúde física e mental; 

biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional de Imunização. 

Conhecimentos Específicos:  Semiologia psiquiátrica. Psicopatologia. Psiquiatria clinica. Delirium. 

Demências. Intoxicações. Dependências a drogas. Esquizofrenia. Transtornos delirantes. Transtornos de 

humor. Transtornos de ansiedade. Transtornos do pânico. Distúrbios alimentares e distúrbios do sono. 

Distúrbios da personalidade. Deficiência mental. Urgências em psiquiatria. Psiquiatria geriátrica. 

Psicoterapias. Psicofarmacoterapia. Terapêuticas biológicas. Legislação em saúde mental. Reforma 

Psiquiátrica. Código de ética médica. 
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Cargo: MÉDICO AMBULATORIAL EM  UROLOGIA 
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Medicina acrescido de Curso de Especialização em Urologia. 

Registro respectivo conselho de classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, 

solicitando exames complementares quando for necessário; Emitir diagnósticos, acompanhar pacientes 

internados, prescrever e ministrar tratamento para as doenças no sistema urinário, e de doenças do 

aparelho genital masculino; Encaminhar os pacientes para exames, visando à obtenção de informações 

complementares sobre o caso a ser diagnosticado; Estudar os resultados de exames e análise 

realizados em laboratórios especializados; Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua 

especialidade; Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de 

enfermidades; Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade; Aplicar 

os métodos de medicina preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e correlatos, emitir laudos, 

pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatoriais; Participar das atividades de treinamento e 

aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e 

palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 

atuação; Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; Investigar 

casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames clínicos, laboratoriais e epidemiológicos 

de paciente, avaliando-o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença; Analisar o 

comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, 

analisando registros, dados complementares, investigações em campo e fazendo relatórios, para adoção 

de medidas de prevenção e controle; Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, 

projetos e programas do setor de saúde; Participar do planejamento, execução e avaliação de 

campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local;  

Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas; Fazer perícia e participar da junta Médica para 

fins de posse, licença e aposentadoria; Observar normas do Sistema Único de saúde; Participar de 

grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 

fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Participar de ações 

para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela 

Prefeitura; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 
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não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conteúdos de Saúde Pública : Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de 

informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde. Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de 

Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, 

trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão 

colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnico assistenciais em saúde; Vigilância 

em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; 

determinações econômicas, sociais e históricas; Ética: proteção à vida humana ; saúde física e mental; 

biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional de Imunização. 

Conhecimentos Específicos:  Anatomia; embriologia e anomalias do sistema geniturinário; 

Propedêutico urológico; Litiase e infecções do trato geniturinário; Traumatismo do sistema geniturinário; 

Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário; Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores 

do aparelho genital masculino; Bexiga neurogênica; Doenças vasculares do aparelho geniturinário; 

Tuberculose do aparelho geniturinário; Doenças específicas dos testículos; Urgências do aparelho 

geniturinário; Doenças sexualmente transmissíveis; Disfunção erétil; infertilidade; Cirurgias do aparelho 

geniturinário - cirurgias vídeo laparoscópica; Transplante renal. Código de ética médica. 

 
 

 

Cargo: MÉDICO AMBULATORIAL  EM ENDOCRINOLOGIA 
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Medicina acrescido de Curso de Especialização em 

Endocrinologia. Registro respectivo conselho de classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, 

solicitando exames complementares quando for necessário; Acompanhar o funcionamento dos sistemas 

endócrinos e nervosos que regulam todas as funções homeostáticas e metabólicas do organismo; Emitir 

diagnósticos, acompanhar pacientes internados, prescrever e ministrar tratamento para as doenças das 

glândulas endócrinas; Encaminhar os pacientes para exames, visando à obtenção de informações 

complementares sobre o caso a ser diagnosticado;  Estudar os resultados de exames e análise 
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realizados em laboratórios especializados; Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua 

especialidade; Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de 

enfermidades; Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade; Aplicar 

os métodos de medicina preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e correlatos, emitir laudos, 

pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatoriais; Participar das atividades de treinamento e 

aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e 

palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 

atuação; Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; Investigar 

casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames clínicos, laboratoriais e epidemiológicos 

de paciente, avaliando-o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença; Analisar o 

comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, 

analisando registros, dados complementares, investigações em campo e fazendo relatórios, para adoção 

de medidas de prevenção e controle; Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, 

projetos e programas do setor de saúde; Participar do planejamento, execução e avaliação de 

campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local; 

Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;  Fazer perícia e participar da junta Médica para 

fins de posse, licença e aposentadoria; Observar normas do Sistema Único de saúde; Participar de 

grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 

fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;  Participar de 

ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado 

pela Prefeitura; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conteúdos de Saúde Pública : Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de 

informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, Resíduos 
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Sólidos dos Serviços de Saúde. Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de 

Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, 

trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão 

colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnico assistenciais em saúde; Vigilância 

em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; 

determinações econômicas, sociais e históricas; Ética: proteção à vida humana ; saúde física e mental; 

biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional de Imunização. 

Conhecimentos Específicos:  Neuroendocrinologia: tumores hipofisários;hipopituitarismo; 

hiperprolactinemia; acromegalia; diabetes insipidus; síndrome de secreção inapropriada de ADH. 

Crescimento e desenvolvimento: testes diagnósticos para deficiênia de hormônio do crescimento; 

investigação da criança com baixa estatura; puberdade atrasada; puberdade precoce;. Tireopatias: 

Nódulos tireoideanos; câncer da tireóide; hipotireoidismo; hipertireoidismo; bócio nodular 

tóxico;tireoidites; emergências tireoideanas. Doenças adrenais: incidentalomas: insuficiência 

adrenal;síndromes hipercortisolêmicas; Feocromocitoma; hiperaldosteronismo; hiperplasia adrenal 

congênita; Sistema reprodutivo: Hipogonadismo; criptorquidismo; micropênis; ginecomastia; amenorréia; 

climatério e menopausa. Pâncreas endócrino: diabetes mellitus; diagnóstico, classificação, tratamento, 

complicações crônicas, cetoacidose diabética, estado hiperosmolar, diabetes mellitus na gravidez; 

hipoglicemias; Dislipidemias e obesidade.Doenças osteometabólicas: hiperparatiroidismo primário e 

secundário. Hipoparatiroidismo;osteoporose. Outros temas: hiperandrogenismo;distrúrbios endócrinos na 

SIDA; neoplasias endócrinas múltiplas; princípios e aplicações de testes hormonais em endocrinologia. 

Programa Nacional de Atenção a Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. Código ética médica. 

 
 

Cargo: MÉDICO AMBULATORIAL PNEUMOLOGISTA  
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Medicina acrescido de Curso de Especialização em 

Pneumologia.  Registro respectivo conselho de classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição : Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, 

solicitando exames complementares quando for necessário; Emitir diagnósticos, acompanhar pacientes 

internados, prescrever e ministrar tratamento para patologia clinicas ou cirúrgicas do aparelho 

respiratório e vias respiratórias, tais como asma, renite, bronquite, bronquiolite, edema pulmonar e 

outras; O tratamento das doenças pulmonares e respiratórias, incluindo as intervenções de cirurgia 

torácica.  Encaminhar os pacientes para exames, visando à obtenção de informações complementares 

sobre o caso a ser diagnosticado; Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios 

especializados; Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; Prescrever 

medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades; Elaborar os 

relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade; Aplicar os métodos de medicina 

preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e correlatos, emitir laudos, pareceres e guias de 
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internação  hospitalar/ambulatoriais; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 

para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de 

processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; Investigar casos de doenças de 

notificação compulsória, fazendo exames clínicos, laboratoriais e epidemiológicos de paciente, 

avaliando-o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença; Analisar o 

comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, 

analisando registros, dados complementares, investigações em campo e fazendo relatórios, para adoção 

de medidas de prevenção e controle; Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, 

projetos e programas do setor de saúde; Participar do planejamento, execução e avaliação de 

campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local; 

Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas; Fazer perícia e participar da junta Médica para 

fins de posse, licença e aposentadoria; Observar normas do Sistema Único de saúde; Participar de 

grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 

fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Participar de ações 

para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela 

Prefeitura; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conteúdos de Saúde Pública : Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de 

informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde. Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de 

Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, 

trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão 

colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnico assistenciais em saúde; Vigilância 
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em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; 

determinações econômicas, sociais e históricas; Ética: proteção à vida humana ; saúde física e mental; 

biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional de Imunização. 

Conhecimentos Específicos:  Anatomia e Fisiologia do Sistema Respiratório. Farmacologia do Sistema 

Respiratório. Métodos de: diagnostico clinico, radiológico, tomografico e de ressonância magnética e de 

ultra�sonografia do tórax. Métodos de diagnostico bioquímico, bacteriológico, imunológico 

citopatologico, histopatologico. Métodos funcionais�espirometria. Micobacterias. Pneumonias e 

broncopneumonias, supurações pulmonares. Asma. Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas � 

Bronquite Crônica, Enfisema, Bronquiectasias e Fibrose Cística. Cor Pulmonale e Hipertensao Pulmonar. 

Manifestações pulmonares na Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Micoses pulmonares. 

Pneumopatias Intesticiais. Sarcoidose. Doenças da pleura. Câncer de Pulmão. Tumores Pleurais, costais 

e de partes moles. Doenças do Medastino. Doenças do Diafragma. Poluição e Doenças ocupacionais. 

Ma Formação Congênita Pulmonares. Anomalias da Caixa Torácica. Pneumopatias de 

Hipersensibilidade. Disturbios do Sono.  Traumatismo Torácico. Insuficiencia Respiratória Aguda. 

Síndrome da Angustia Respiratoria Aguda. Ventilação Mecânica. Risco Cirúrgico em Pneumologia. 

Tromboembolismo Pulmonar. Afogamento. Endoscopia brônquica. Cirurgia Redutora Pulmonar. 

Transplante Pulmonar. Emergências em Pneumologia. Tabagismo. Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose (PNCT). Código de ética médica. 

 
 
  

Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL - PSF  
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Medicina.  Registro no respectivo conselho de classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Fazer exames médicos formulando diagnósticos, tratamento ou 

indicações terapêuticas; Proceder ao socorro de urgência; Encaminhar os pacientes para exames 

radiológicos, visando à obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado; 

Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados;Executar 

intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas; Fazer pesquisa de campo ou de laboratório para 

complementação de trabalhos e observações; Atender a servidores públicos ou a pessoa da família em 

casos doenças; Fazer perícia e participar da junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria; 

Fazer imunizações periódicas dos alunos de estabelecimentos de ensino;Prestar informações e 

pareceres sobre assuntos de sua especialidade; Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados 

estatísticos sobre sua atividade; Elaborar a elucidação de casos de suspeita de veículos, de 

entorpecentes e outros; Coordenar equipes técnicas de serviços já existentes ou a serem criadas, bem 

como equipes técnicas de plantão; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 

para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Observar normas do 
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Sistema Único de saúde;Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e 

outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições 

sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 

trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos 

ao Município;Participar de ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade 

pública, quando convocado  pela Prefeitura; Realizar outras atribuições compatíveis com sua 

especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conteúdos de Saúde Pública : Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de 

informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde. Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de 

Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, 

trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão 

colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnico assistenciais em saúde; Vigilância 

em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; 

determinações econômicas, sociais e históricas; Ética: proteção à vida humana ; saúde física e mental; 

biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional de Imunização. 

Conhecimentos Específicos:  Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção 

das doenças: Cardiovasculares; insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, 

doença reumática, aneurismas de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão 

arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia, 

tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Do Sistema Digestivo: 

gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência 

hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores 

do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do 

sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: 
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hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da hipófise e da 

adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, 

leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. 

Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite 

infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, 

meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcóolica, 

surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 

poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente 

transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, 

tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, 

toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de 

contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, 

urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer 

de mama intercorrências no ciclo gravídico. Código de ética médica. 
 

 
 

Cargo: MÉDICO DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL  
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Medicina acrescido de Curso de Especialização em 

Ultrassonografia Geral.  Registro respectivo conselho de classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Realizar, diagnosticar e emitir laudos de exames ultrassonográficos 

abrangendo a ecografia geral e/ou específica (pélvica obstétrico abdominal, pediátrico, peq. partes etc.) 

empregando técnicas específicas da medicina preventiva e terapêutica, a fim de promover a proteção, 

recuperação ou reabilitação da saúde; Estudar os resultados de exames e análise realizados em 

laboratórios especializados; Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; 

Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade; Aplicar os métodos 

de medicina preventiva, definir instruções, emitir laudos, pareceres e guias de internação 

hospitalar/ambulatoriais; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico 

e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de processos 

educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; Investigar casos de doenças de notificação 

compulsória, fazendo exames clínicos, laboratoriais e epidemiológicos de paciente, avaliando-o com a 

equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença; Analisar o comportamento das doenças, a 

partir da observação de dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, analisando registros, dados 

complementares, investigações em campo e fazendo relatórios, para adoção de medidas de prevenção e 

controle; Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de 

saúde; Participar do planejamento, execução e avaliação de campanhas de vacinação, segundo as 
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necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local; Fazer perícia e participar da junta Médica 

para fins de posse, licença e aposentadoria; Observar normas do Sistema Único de saúde; Participar de 

grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 

fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;  Participar de 

ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado 

pela Prefeitura; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conteúdos de Saúde Pública : Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de 

informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde. Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de 

Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, 

trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão 

colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnico assistenciais em saúde; Vigilância 

em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; 

determinações econômicas, sociais e históricas; Ética: proteção à vida humana ; saúde física e mental; 

biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional de Imunização. 

Conhecimentos Específicos:  Conhecer os princípios técnicos da obtenção dos exames ecográficos e 

Doppler ecográficos: Tomografia computadorizada. Conhecer a fisiopatologia e a semiologia nos exames 

ecográficos, nos seguintes órgãos e sistemas: Sistema nervoso central; Sistema pulmonar; Sistema 

gastrointestinal; Sistema geniturinário; Sistema músculo esquelético; Sistema cardiovascular; 

Ginecologia obstetrícia; Mamas; Sistema endócrino. 
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Cargo: MÉDICO PLANTONISTA EM CLÍNICA MÉDICA  
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Medicina.  Registro respectivo conselho de classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Fazer exames médicos formulando diagnósticos, tratamento ou 

indicações terapêuticas; Proceder ao socorro de urgência; Encaminhar os pacientes para exames 

radiológicos, visando à obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado; 

Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados; Executar 

intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas; Fazer pesquisa de campo ou de laboratório para 

complementação de trabalhos e observações; Atender a servidores públicos ou a pessoa da família em 

casos doenças; Fazer perícia e participar da junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria; 

Fazer imunizações periódicas dos alunos de estabelecimentos de ensino; Prestar informações e 

pareceres sobre assuntos de sua especialidade; Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados 

estatísticos sobre sua atividade; Elaborar a elucidação de casos de suspeita de veículos, de 

entorpecentes e outros; Coordenar equipes técnicas de serviços já existentes ou a serem criadas, bem 

como equipes técnicas de plantão; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 

para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Observar normas do 

Sistema Único de saúde; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e 

outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições 

sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 

trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos 

ao Município; Participar de ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade 

pública, quando convocado pela Prefeitura; Realizar outras atribuições compatíveis com sua 

especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  
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Conteúdos de Saúde Pública : Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de 

informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde. Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de 

Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, 

trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão 

colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnico assistenciais em saúde; Vigilância 

em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; 

determinações econômicas, sociais e históricas; Ética: proteção à vida humana ; saúde física e mental; 

biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional de Imunização. 

Conhecimentos Específicos:  Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção 

das doenças: Cardiovasculares; insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, 

doença reumática, aneurismas de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão 

arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia, 

tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Do Sistema Digestivo: 

gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência 

hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores 

do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do 

sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: 

hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da hipófise e da 

adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, 

leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. 

Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite 

infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, 

meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcóolica, 

surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 

poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente 

transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, 

tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, 

toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de 

contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, 

urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer 

de mama intercorrências no ciclo gravídico. Código de ética médica. 

 
 

Cargo: MÉDICO PLANTONISTA EM PEDIATRIA  
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Medicina acrescido de Curso de Especialização em 

Pediatria.  Registro respectivo conselho de classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 
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Descrição do Cargo/Atribuição:  Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, 

solicitando exames complementares quando for necessário; Emitir diagnósticos, acompanhar pacientes 

internados, prescrever e ministrar tratamento para diversos tipos de enfermidades, prestando assistência 

médica específica às crianças até a adolescência, para avaliar, prevenir, preservar ou recuperar sua saúde; Prestar 

assistência à criança e ao adolescente, nos aspectos curativos e preventivos, este abrangendo ações 

em relação a imunizações (vacinas), aleitamento materno, prevenção de acidentes, além do 

acompanhamento e das orientações necessárias a um crescimento e desenvolvimento saudáveis; 

Encaminhar os pacientes para exames, visando à obtenção de informações complementares sobre o 

caso a ser diagnosticado; Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios 

especializados; Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; Prescrever 

medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades; Elaborar os 

relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade; Aplicar os métodos de medicina 

preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e correlatos, emitir laudos, pareceres e guias de 

internação hospitalar/ambulatoriais; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 

para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de 

processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; Investigar casos de doenças de 

notificação compulsória, fazendo exames clínicos, laboratoriais e epidemiológicos de paciente, 

avaliando-o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença; Analisar o 

comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, 

analisando registros, dados complementares, investigações em campo e fazendo relatórios, para adoção 

de medidas de prevenção e controle; Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, 

projetos e programas do setor de saúde; Participar do planejamento, execução e avaliação de 

campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local; 

Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas; Fazer perícia e participar da junta Médica para 

fins de posse, licença e aposentadoria; Observar normas do Sistema Único de saúde; Participar de 

grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 

fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Participar de ações 

para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela 

Prefeitura; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 
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demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conteúdos de Saúde Pública : Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de 

informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde. Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de 

Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, 

trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão 

colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnico assistenciais em saúde; Vigilância 

em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; 

determinações econômicas, sociais e históricas; Ética: proteção à vida humana ; saúde física e mental; 

biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional de Imunização. 

Conhecimentos Específicos:  Cuidados na sala de parto. Reanimação do recém-nascido. Nutrição e 

desnutrição proteicocalórica. Crescimento e desenvolvimento. Manejo de fluídos e eletrólitos. Distúrbios 

metabólicos. Patologias respiratórias agudas e crônicas. Doenças gastrointestinais, endócrinas, renais, 

cardíacas. Anomalias gênitourinárias. Hematologia. Distúrbios  imunológicos e programa de imunização. 

Patologias  neurológicas e neuromusculares. Infecções crônicas e agudas.  Patologias ortopédicas e 

cardiológicas. Condições dermatológicas. Síndromes ictéricas e genéticas. Malformações congênitas. 

Condições de saúde da criança brasileira. Organização da atenção à criança. Anemias na infância. 

Convulsões. Patologias cirúrgicas mais freqüentes. Reidratação oral e parenteral. Acidentes por animais 
peçonhentos. Aspiração e ingestão de corpo estranho. Antibioticoterapia em emergência pediátrica. 

Meningites virais e bacterianas. Cetoacidose diabética. Traumatismo cranio-encefálico. Distúrbios do 

equilíbrio hidroeletrolítico e ácidobásico. Código de ética médica. 

 
  

Cargo: MÉDICO RADIOLOGISTA  
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Medicina acrescido de Curso de Especialização em Clínico 

Radiologia.  Registro respectivo conselho de classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Realizar e interpretar exames radiológicos/ radiográficos, 

compreendendo análise, exame das imagens, solicitando exames complementares quando for 

necessário; Interpretação de imagens, emitir laudos de exames radiológicos/radiográficos; Promover a 

orientação aos técnicos de RX.; Avaliar os equipamentos de radiologia/radiografia instalados; Coordenar, 

supervisionar e executar demais atividades qualificadas na área de radiologia  Prestar informações e 
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pareceres sobre assuntos de sua especialidade;  Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados 

estatísticos sobre sua atividade;  Aplicar os métodos de medicina preventiva, definir instruções, praticar 

atos cirúrgicos e correlatos, emitir laudos, pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatoriais;  

Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as 

em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos 

recursos humanos em sua área de atuação;  Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e 

de vigilância em saúde; Investigar casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames 

clínicos, laboratoriais e epidemiológicos de paciente, avaliando-o com a equipe, para estabelecer o 

diagnóstico definitivo da doença;  Analisar o comportamento das doenças, a partir da observação de 

dados clínicos, radiológicos, analisando registros, dados complementares, investigações em campo e 

fazendo relatórios, para adoção de medidas de prevenção e controle;  Participar do planejamento, 

execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de saúde; Participar do planejamento, 

execução e avaliação de campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da 

coordenação local;  Auxiliar em intervenções cirúrgicas; Fazer perícia e participar da junta Médica para 

fins de posse, licença e aposentadoria; Observar normas do Sistema Único de saúde;  Participar de 

grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 

fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;  Participar de 

ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado 

pela Prefeitura; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conteúdos de Saúde Pública : Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de 

informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente, Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde. Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos Serviços de 

Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do SUS, 
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trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – gestão 

colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnico assistenciais em saúde; Vigilância 

em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; 

determinações econômicas, sociais e históricas; Ética: proteção à vida humana ; saúde física e mental; 

biossegurança; saúde ocupacional; Programa Nacional de Imunização. 

Conhecimentos Específicos:  Conhecer princípios físicos da obtenção dos seguintes exames: RX, 

Ultrasonografia, Tomografia computadorizada. Conhecer a fisiopatologia e semiologia dos seguintes 

órgãos e sistemas: pulmonar, sistema nervoso central, sistema gastrointestinal, sistema genito-urinário, 

sistema músculo-esquelético, gineco-obstétrico, mamas e sistema endócrino nos exames de RX, 

Ultrasonografia, Tomografia Computadorizada, simples e contrastado.  Fundamentos da Anatomia 

Radiológica; A natureza física dos Raios-X;  A produção dos Raios-X;  Os efeitos das propriedades dos 

Raios-X no diagnóstico; Os acessórios radiográficos e suas funções; As técnicas radiográficas;  

Radiologia normal e patológica;  Medidas radiográficas; Análise das distorções das imagens 

radiográficas; Padrões normais das medidas radiográficas; Padrões patológicos das medidas 

radiográficas;  Aspectos radiológicos normais e patológicos do:  Sistema músculo-esquelético; Sistema 

respiratório;  Sistema circulatório Sistema digestivo; Sistema nervoso; Sistema endócrino; Sistema 

metabólico; Sistema Hematopoético; Sistemas gênito-urinários masculino e feminino. Código ética 

médica. 

 
  

Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO 
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Medicina Veterinária, Registro respectivo conselho de classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: P lanejar e executar ações de fiscalização sanitária; planejar e 

desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica à criação de animais e à saúde 

pública, em âmbito municipal, valendo-se de levantamentos de necessidades e do aproveitamento dos 

recursos existentes; proceder a profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando 

exames clínicos e de laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais e 

estabelecer a terapêutica adequada; promover o controle sanitário da reprodução animal destinada à 

indústria e à comercialização no Município, realizando exames clínicos, anatomopatológicos, 

laboratoriais ante e post-mortem, para proteger a saúde individual e coletiva da população;realizar visitas 

à comunidade, a fim de esclarecer e orientar a população acerca dos procedimentos pertinentes, visando 

evitar a formação e o acúmulo de moléstias infecto-contagiosas;promover e supervisionar a inspeção e a 

fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização dos 

produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, determinando visita “in loco” loco, para fazer 

cumprir a legislação pertinente;orientar empresas ou pequenos comerciantes quanto ao preparo 

tecnológico dos alimentos de origem animal, elaborando e executando projetos para assegurar maior 

lucratividade e melhor qualidade dos alimentos;proceder ao controle das zoonoses, efetuando 
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levantamento de dados, avaliação epidemiológica e pesquisas, para possibilitar a profilaxia de 

doenças;participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle de vetores, 

roedores e raiva animal;fazer pesquisas no campo da biologia aplicada à veterinária, realizando estudos, 

experimentos, estatística, avaliação de campo e laboratório, para possibilitar o maior desenvolvimento 

tecnológico da ciência veterinária;treinar os servidores municipais envolvidos nas atividades relacionadas 

com fiscalização sanitária, bem como supervisionar a execução das tarefas realizadas;elaborar 

pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 

sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de 

atuação;participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de 

atuação;participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 

realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento 

qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;participar de grupos de trabalho e/ou reuniões 

com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo 

pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 

sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, 

planos e programas de trabalho afetos ao Município;realizar outras atribuições compatíveis com sua 

especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conhecimentos Específicos:  Importância da Medicina Veterinária na Saúde Pública. História natural 

das doenças e níveis de prevenção. Saneamento: importância do solo, da água e do ar na saúde do 

homem e dos animais. Epidemiologia e profilaxia: epidemiologia geral (definições, conceitos e agentes 

etiológicos). Medidas epidemiológicas (identificação de problemas e determinação de prioridades. Fontes 

de infecções e veículos de propogação. Zoonoses: epidemiologia e profilaxia das zoonoses de contágio 

direto e indireto (raiva, carbunculo, hidatidose, brucelose, tuberculose, teníase, triquinose, tétano, 

ancilostomose, estrongilose, encefalomielite, leishmaniose, doenças de chagas, shistosomose, peste, tifo 

murino e febre amarela silvestre. Formas de imunidade (soros e vacinas). Inspeção carne, leite e 
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derivados (legislação). Manipulação e conservação dos alimentos. Controle de qualidade. Legislação 

Federal. Noções de biossegurança Doenças Infecto-contagiosas e parasitárias; Clínica Médica e 

Cirúrgica; Soros, vacinas e alérgenos; Exploração zootécnica de animais de importância econômica; 

Aplicação da toxinologia à veterinária; Técnicas Radiológicas; Ginecologia e Obstetrícia Veterinária. 

Epidemiologia e saúde pública veterinária; Farmacologia e terapêutica médico-veterinária. O SUS e a 

Vigilância da Saúde. 
 

 

Cargo: NUTRICIONISTA 
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Nutrição.  Registro respectivo conselho de classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos 

indivíduos, bem como compor cardápios especiais visando suprir as deficiências diagnosticadas; 

elaborar programas de alimentação básica para os estudantes da rede escolar municipal, para as 

crianças das creches, para as pessoas atendidas nos postos de saúde e nas demais unidades de 

assistência médica e social da Prefeitura; acompanhar a observância dos cardápios e dietas 

estabelecidos, para analisar sua eficiência; supervisionar os serviços de alimentação promovidos pela 

Prefeitura, visitando sistematicamente as unidades, para o acompanhamento dos programas e 

averiguação do cumprimento das normas estabelecidas; acompanhar e orientar o trabalho de educação 

alimentar realizado pelos professores da rede municipal de ensino e das creches; elaborar cardápios 

balanceados e adaptados aos recursos disponíveis para os programas assistenciais desenvolvidos pela 

Prefeitura; planejar e executar programas que visem a melhoria das condições de vida da comunidade 

de baixa renda no que se refere a difundir hábitos alimentares mais adequados, de higiene e de 

educação do consumidor; participar do planejamento da área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e 

copas dos órgãos municipais, aplicando princípios concernentes a aspectos funcionais e estéticos, 

visando racionalizar a utilização dessas dependências; elaborar previsões de consumo de gêneros 

alimentícios e utensílios, calculando e determinando as quantidades necessárias à execução dos 

serviços de nutrição, bem como estimando os respectivos custos; realizar pesquisas no mercado 

fornecedor, seguindo critério custo-qualidade; emitir parecer nas licitações para aquisição de gêneros 

alimentícios, utensílios e equipamentos necessários para a realização dos programas; participar das 

atividades do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAM; elaborar pareceres, informes 

técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 

implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;participar das 

atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;participar das ações 

de educação em saúde;participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e 

auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;participar de grupos de 

trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando 
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estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 

opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de 

formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município, compatíveis com sua 

especialização profissional.realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conhecimentos Específicos : Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, 

execução de cardápio e procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, 

saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica 

de higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: conceito, classificação e 

composição química. Características organolípticas, seleção, conservação, Pré-preparo, preparo e 

distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico-

sanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle - APPCC. Vigilância e Legislação 

Sanitária. Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e 

especiais, Leis da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, 

absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e 

desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo 

peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite 

Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má 

nutrição protéico-calórica, anemias e carências nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição 

em programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição 

protéico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias. Dietoterapia: princípios 

básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista na EMTN. 

Modificação da dieta normal e padronização hospitalar. Nutrição enteral: indicação, técnica de 

administração, preparo e distribuição. Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis. Ética 

profissional. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Legislação do Sistema Único de Saúde. 
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Cargo: ODONTÓLOGO - AMBULATÓRIO  
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Odontologia,  Registro no CRO. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Diagnosticar e determinar o tratamento; Fazer uso dos medicamentos 

que combatem as afecções da boca; Fazer clínica buço-dentário considerando: limpeza de dentes, 

avulsão de tártaro, radiografias e respectivos diagnósticos; Fazer cirurgia plásticas e prótese buco-

dentária;Fazer clínica odontopediátrica; Proceder a estudos e pesquisas sobre prevenção da cárie 

dentária, sua profilaxia dando a conseqüente assistência, através de visitas às escolas, hospitais e 

outras entidades de âmbito municipal;Executar perícias odonto-legais;Planejar, dirigir e participar das 

campanhas odontológicas, para prevenção de cáries, aplicação de flúor, explicação técnica de 

escovação, etc...; Elaborar relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos de suas 

atividades;Executar outras tarefas correlatas. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conhecimentos Específicos : Seminologia oral: anaminese, exame clínico e radiológico. Meios 

complementares de diagnóstico. Carie dentária: patologia, diagnóstico, prevenção: fluorterapia e 

toxicologia. Poupa dentária: patologia, diagnóstico, conduta clínica. Tratamento conservador da polpa. 

Estomatologia: gengivites, estomatites, etiopatogenia, diagnóstico. Dentisteria: preparo da cavidade, 

material de proteção e restauração. Anestesia loco-regional oral: tipos técnicas, anestésicos, acidentes, 

medicação de emergência. Extração dentária, simples, complicações. Procedimentos cirúrgicos: pré e 

pós-operatório; pequena e média cirurgia, suturas, acidentes operatórios. Procedimentos endodônticos: 

polpotomia, pulpetomia, tratamento e obturação do conduto radicular. Procedimentos periodônticos. 

Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção. Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, 

tratamento local, orientação profissional. Odontopediatria: dentes decíduos, cronologia. Cirurgia Buco-

Maxilo-Facial: técnicas operatórias procedimentos de urgência. Radiologia oral. Terapêuticas: definição, 

métodos, agentes medicamentosos.  Materiais Dentários: Resinas para restauração. Adesão. Amálgama 
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dental: a) estrutura e propriedades; b) considerações técnicas. Cimentos odontológicos para 

restaurações e proteção pulpar. Materiais de acabamento e polimento. Saúde Bucal e Preventiva.  Ética 

profissional.  

 
 

Cargo: ODONTÓLOGO - PSF 
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Odontologia.  Registro no CRO. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde 

bucal da população adscrita; Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica 

do Sistema Único de Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde 

(NOAS); Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adscrita; 

Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problema complexos a outros níveis de assistência, 

assegurando seu acompanhamento;  Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; 

Realizar pequenas cirurgias ambulatóriais;  Prescrever medicamentos e outras orientações na 

conformidade dos diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua 

competência; Executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, 

assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com planejamento local; Coordenar 

ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o 

fornecimento de insumos para as ações coletivas; Capacitar as equipes de saúde da família no que se 

refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo 

THD e o ACD. Executar outras tarefas correlatas. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conhecimentos Específicos : Seminologia oral: anaminese, exame clínico e radiológico. Meios 

complementares de diagnóstico. Carie dentária: patologia, diagnóstico, prevenção: fluorterapia e 

toxicologia. Poupa dentária: patologia, diagnóstico, conduta clínica. Tratamento conservador da polpa. 
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Estomatologia: gengivites, estomatites, etiopatogenia, diagnóstico. Dentisteria: preparo da cavidade, 

material de proteção e restauração. Anestesia loco-regional oral: tipos técnicas, anestésicos, acidentes, 

medicação de emergência. Extração dentária, simples, complicações. Procedimentos cirúrgicos: pré e 

pós-operatório; pequena e média cirurgia, suturas, acidentes operatórios. Procedimentos endodônticos: 

polpotomia, pulpetomia, tratamento e obturação do conduto radicular. Procedimentos periodônticos. 

Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção. Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, 

tratamento local, orientação profissional. Odontopediatria: dentes decíduos, cronologia. Cirurgia Buco-

Maxilo-Facial: técnicas operatórias procedimentos de urgência. Radiologia oral. Terapêuticas: definição, 

métodos, agentes medicamentosos.  Materiais Dentários: Resinas para restauração. Adesão. Amálgama 

dental: a) estrutura e propriedades; b) considerações técnicas. Cimentos odontológicos para 

restaurações e proteção pulpar. Materiais de acabamento e polimento. Saúde Bucal e Preventiva.  Ética 

profissional.  

 
 

Cargo: PSICÓLOGO 
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior em Psicologia.  Registro respectivo conselho de classe. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Quando na área da psicologia da saúde: Estudar e avaliar 

indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, elaborando e 

aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento;Desenvolver  

trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões desejáveis de comportamento e 

relacionamento humano;Articular-se com equipe multidisciplinar, para elaboração e execução de 

programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas;Atender aos pacientes da rede 

municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para tratamento 

terapêutico;Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, 

preparando-os adequadamente para as situações resultantes de enfermidades, e de alterações 

comportamentais;Reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para 

fornecer aos médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades; Quando na área da 

psicologia do trabalho : Exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da prefeitura, 

participando da elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programas; Participar do processo 

de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho; Estudar e 

desenvolver critérios visando a realização de análise ocupacional, estabelecendo os requisitos mínimos 

de qualificação psicológica necessária ao desempenho das tarefas das diversas classes pertencentes ao 

quadro de pessoal da prefeitura; Realizar pesquisas nas diversas unidades da prefeitura, visando a 

identificação das fontes de dificuldades no ajustamento e demais problemas psicológicos existentes no 

trabalho, propondo medidas preventivas e corretivas julgadas convenientes; Estudar e propor soluções 

para a melhoria de condições ambientais, materiais e locais do trabalho; Apresentar, quando solicitado, 

princípios e métodos psicológicos que concorram para maior eficiência da aprendizagem no trabalho e 
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controle do seu rendimento; Assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação ou reabilitação 

profissional por alteração ou modificação da capacidade de trabalho, inclusive orientando-o sobre suas 

relações empregatícias; Receber, orientar e desenvolver projetos de capacitação em serviço para os 

servidores recém-ingressos na prefeitura, acompanhando a sua integração à função que irá exercer e ao 

seu grupo de trabalho; Esclarecer e orientar os servidores municipais sobre legislação trabalhista, 

normas e decisões da administração da prefeitura; Quando na área da psicologia educacional:  Aplicar 

técnicas e princípios psicológicos apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e emocional do 

indivíduo, empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia, respeitando a diversidade de 

concepções; Providenciar ou aplicar técnicas psicológicas adequadas nos casos de dificuldade escolar, 

familiar ou de outra natureza, fundamentado nos conhecimentos científicos; Efetuar, com os 

especialistas de educação, estudos voltados para os sistemas de motivação, métodos de capacitação de 

pessoal, processos de ensino e aprendizagem e diferenças individuais, objetivando uma atuação 

integrada de orientação endereçada aos profissionais da escola, levando-se em consideração as 

diretrizes atuais de inclusão caracterizada pelo atendimento  dos alunos portadores de necessidades 

educacionais especiais integrada ao atendimento geral do alunado; Analisar as características de 

indivíduos supra e infradotados, utilizando  métodos de observação e experiências, para recomendar 

programas especiais de ensino compostos de currículos e técnicas adequadas às diferentes qualidades  

de inteligência; Identificar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade e distúrbios 

sensoriais ou neuropsicológicos, utilizando meios apropriados, para aconselhar o tratamento adequado e 

a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para tratamento com outros especialistas; 

Prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino auxiliando-os na solução de problemas 

de ordem psicológica surgidos com alunos; Participar dos programas de capacitação em serviço dos 

profissionais do ensino; Atuar de forma integrada com outros profissionais da área educacional. 

Atribuições comuns a todas as áreas: Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 

pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de 

controle e apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e 

aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de 

trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando 

estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 

opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de 

formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município; Realizar outras atribuições 

compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 
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não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conhecimentos Específicos : Psicologia Geral: Psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo. 

Ludoterapia. Psicologia experimental. Metodologia. Ética. Noções de estatística, antropologia, sociologia 

e filosofia. Psicologia do Desenvolvimento: René Spitz. Jean Piaget. Escala de Gesell. Teorias da 

Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. Abordagem corporal. Abordagem 

psicanalítica. Abordagem cognitivo-comportamental. Abordagem existencialista. Abordagem analítica. 

Abordagem gestáltica. Abordagem psicodramática. Abordagem psicossomática. Psicodiagnóstico: 

Entrevistas. Bateria psicométrica: testes projetivos, psicomotores e nível intelectual. Observação lúdica. 

Conduta e encaminhamento. Equipe multiprofissional. Pesquisa. Assistência domiciliar. Atendimento 

familiar. Psicopatologia: Noções de psicopatologia geral. Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos 

psiquiátricos e suas manifestações sintomáticas. Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos 

atuais: indicações, limitações, antagonismos, sinergismos. A psicologia na equipe psiquiátrica 

multiprofissional; definições de papéis, atribuições e responsabilidades. A psicologia nas diversas 

modalidades de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência, programas comunitários: 

métodos, objetivos, indicações e limitações. Ética dos profissionais de saúde mental: responsabilidades, 

atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento. Legislação em saúde mental (Lei 

Federal nº. 10.216 de 06/04/02, conteúdo e repercussão na prática assistencial). A Política Nacional de 

Saúde Mental. Ética Profissional. 

 
 

Cargo: TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA  
 

Escolaridade : Curso de Nível Superior de Tecnologia em Radiologia ou curso de Tecnólogo em 

Radiologia. 

Experiência: O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Realizar exames radiológicos sob a supervisão do médico radiologista; 

Realizar exames radiológicos convencionais, utilizando as técnicas apropriadas e preparando o paciente 

em função do exame realizado; Auxiliar nos exames radiológicos contrastados, administrando 

adequadamente meios de contrastes aplicados a cada caso; Realizar procedimentos de aquisição de 

imagens médicas em: Tomografia Computadorizada; Ressonância Magnética Nuclear; Mamografia; 

Densitometria Óssea; Radiologia Convencional e Odontológica; Manipular, reconstruir e processar 
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imagens radiológicas, utilizando técnicas digitais; Processar películas radiográficas pelos métodos 

químicos (manual e automáticas), a laser e a seco; Realizar exames radiológicos, aplicando os princípios 

de radioproteção e minimizando os efeitos biológicos da radiação ionizante  Posicionar corretamente o 

paciente de acordo com a região corporal a ser examinada; Acionar o aparelho conforme instruções de 

funcionamento; Preencher formulários: Indicar número de exames realizados, especificações dos 

mesmos, etc.; Encaminhar os exames realizados para o médico radiologista para fins de elaboração de 

laudo;  Gerenciar serviços de radiodiagnóstico, aplicando os princípios de controle de qualidade; Tratar 

adequadamente os rejeitos químicos resultantes do processamento de filmes radiográficos, assim como 

os rejeitos radioativos gerados nos serviços de medicina nuclear; Auxiliar profissionais habilitados nos 

procedimentos invasivos e nos exames contrastados, assim como nos serviços de Medicina Nuclear e 

Radioterapia Prevenir e controlar a contaminação através da utilização de técnicas adequadas de 

descarte de fluídos e resíduos, assim como de limpeza e/ou desinfecção de ambientes e equipamentos, 

no intuito de proteger o paciente/cliente contra os riscos biológicos e radiológicos;  Manter estoque de 

material utilizado;  Zelar pelas condições de higiene e segurança do trabalho;  Participar do 

planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de radiologia; Participar 

de plantões diurnos e noturnos e de atividades diárias; Participar de ações para atendimento radiológico 

de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela Prefeitura; Desempenhar a 

função de agente educativo nas questões relativas à saúde e segurança no trabalho, prestando 

informações e esclarecimentos a outras categorias profissionais e à população em Geral; O exercício do 

cargo está sujeito à prestação de serviços em regime de plantão, à noite, fim de semana e feriados. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das palavras. Locuções. 

Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos 

essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e 

nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de 

palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de 

sons da fala. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de 

linguagem. Funções da linguagem.  

Conteúdos Específicos : Tomografia computadorizada (TC) Histórico da Tomografia; Princípios físicos 

tomográficos; Constituição do equipamento de TC; Princípios da reconstrução da imagem; Escala de 

densidades – unidade de Hounsfield; Tomografia Convencional, Helicoidal e Multislice; Protocolos de 

exame; Tipos de contraste e administração; - Ressonância magnética (RM) Princípios físicos da RM; 
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Componentes da RM; Artefatos em RM; Agentes paramagnéticos; Seqüências de pulso; Difusão, 

Perfusão e Espectroscopia; Angiografia por RM; Planos de estudo – anatomia seccional; Protocolos de 

exame; - Radiologia convencional (RX) Anatomia Radiológica; Formação da Imagem; Tubo de RX; 

Equipamentos Radiológicos; Processamento da Imagem; Cálculos de Kv, mA e mAs; Radiologia Digital; 

Chassis; Ecrans; Colimadores; Incidências Radiológicas do Crânio, Coluna, Tórax, Abdome, Bacia; 

Exames Contrastados; Radiologia Pediátrica; Radioproteção.  

 
 

Cargo: ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
 

Escolaridade : Curso Superior de licenciatura plena em Pedagogia, habilitação em Orientação 

Educacional, ou Orientação Escolar; ou em nível de pós-graduação em Orientação Educacional, ou 

Orientação Escolar, Diploma Devidamente Registrado. 

Experiência:  Em atividades de magistério de, no mínimo, 02 (dois) anos. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Acompanhar o processo escolar com enfoque no desenvolvimento 

global do aluno, apoiando a família, o corpo docente, visando maximizar o aproveitamento do aluno; 

coordenar e avaliar as propostas pedagógicas da unidade escolar com base nas orientações e diretrizes 

da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; executar, a partir dos critérios estabelecidos, a 

organização de classes e de grupos; participar da definição de propostas pedagógicas que visem à 

articulação das diferentes áreas de conhecimento; assessorar o trabalho docente, acompanhando o 

desempenho dos professores em relação ao processo ensino-aprendizagem e o processo de avaliação e 

recuperação do aluno; orientar os professores e demais funcionários da unidade escolar quanto à 

elaboração coletiva, consecução e avaliação do projeto político-pedagógico, coordenando e 

acompanhando sua execução; acompanhar e avaliar, junto com a equipe docente e os demais 

integrantes da equipe técnico-pedagógica, o processo ensino-aprendizagem, visando à melhoria da 

qualidade de ensino; organizar e participar, junto com a equipe técnico-administrativo-pedagógica e 

professores, das reuniões pedagógicas da unidade escolar, bem como as de pais ou responsáveis; 

orientar e coordenar as atividades nas salas de apoio pedagógico, tais como: sala de leitura, TV Escola e 

outras; pesquisar, estudar e selecionar assuntos específicos de seu campo, procurando manter-se 

atualizado; coordenar a ação pedagógica do corpo docente, incentivando o aprimoramento e a 

articulação entre os diferentes turnos existentes na unidade escolar; coordenar e/ou participar da 

elaboração e avaliação de propostas e projetos específicos desenvolvidos pela unidade escolar; 

planejar, junto com toda a equipe técnico-administrativo-pedagógica, do conselho de classe, objetivando 

a avaliação e tomada de decisão relativas ao processo pedagógico; analisar, junto com os educadores e 

demais membros da equipe técnico-administrativo-pedagógica, a situação de alunos egressos de outros 

estabelecimentos e/ou de outros sistemas, visando sua adequada adaptação à série em que forem 

matriculados, possibilitando a sua classificação e/ou sua reclassificação, caso necessário; articular a 

elaboração do planejamento das atividades referentes ao regime de progressão parcial, junto à equipe 

técnico-pedagógica e aos professores da unidade escolar acompanhando os alunos a ele 
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encaminhados; assegurar a divulgação do Regimento Escolar, conhecendo, fazendo conhecer e 

atendendo as determinações dele emanadas; analisar e acompanhar, de forma articulada com os 

demais membros da equipe técnico-pedagógica, a execução das estratégias a serem utilizadas pelos 

professores nos estudos de recuperação e progressão parcial, registrando e arquivando esses 

procedimentos; implementar e orientar atividades que desenvolvam e aperfeiçoem a formação do 

educando; participar e coordenar reuniões inerentes a função; coordenar, orientar, assessorar, analisar e 

divulgar atividades de implementação pedagógica; apresentar levantamentos e registros de informações 

sobre o processo avaliativo e de desenvolvimento do desempenho escolar; fomentar o processo inicial 

de pesquisa em novas metodologias e de enriquecimento curricular; coordenar e mediar os Conselhos 

de Classe; zelar pela disciplina e boa convivência entre os membros da comunidade escolar; assessorar 

o trabalho docente, acompanhando o desempenho dos professores em relação ao processo ensino-

aprendizagem e o processo de avaliação e recuperação do aluno; pesquisar as causas de 

desajustamento e aproveitamento insuficiente dos alunos; manter atualizados os registros dos alunos e o 

perfil das classes; promover atividades de integração escola, família e comunidade; ajudar os alunos a 

identificarem suas habilidades e interesses para que possa fazer opções mais adequadas em relação às 

suas decisões em situações de escolha; levar o aluno a conhecer o mundo do trabalho, sua dinâmica, as 

profissões e as demandas do mercado de trabalho e como se organizar para alcançar suas metas; 

Realizar outras atividades correlatas com a função. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conhecimentos Específicos:  Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e 

compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: 

correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do 

educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-

pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao 
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desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em 

ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada 

no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Educação  Étnico racial. Gestão 

participativa na escola. Orientações metodológicas para o Ensino Fundamental; - O lúdico na educação: 

a questão da afetividade, do jogo e da brincadeira; Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias 

de Aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96. Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Temas Transversais. 

 
 

 

Cargo: PROFESSOR DOCENTE II – 2º seg. do EF - Professor de  Ciências  
 

Escolaridade : Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena ou outra graduação 

correspondente a áreas de conhecimento específicas do currículo, com complementação pedagógica 

nos termos da legislação vigente, para a docência nos anos finais do ensino fundamental e/ou no ensino 

médio. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Ser responsável pelo processo de aprendizagem do aluno; 

participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; planejar, executar, 

avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo ensino-aprendizagem a partir do PPP da 

Escola e das Diretrizes da Secretaria de Educação; estabelecer estratégias de recuperação paralela 

para os aluno de menor rendimentos, assim como adaptações curriculares para alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais; cumprir os dias letivos e horas estabelecidas, participando 

integramente do período destinado ao planejamento, as atividades pedagógicas e ao desempenho 

profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

participar dos Conselhos de Classe de sua turma e das Reuniões Pedagógicas quando solicitado; as 

Reuniões Pedagógicas e os Conselhos de Classe serão computados dentro da carga horária prevista 

para  planejamento – Decreto 44 de 27-01-2005; cumprir dentro do prazo estabelecido, os registros 

solicitados no diário de classe e demais documentos exigidos pela escola e Secretaria de Educação; 

valorizar a identidade do aluno, propondo e mediando atividades em que este deverá mostrar-se e 

aprimorar-se em seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais; apresentar atividades e situações que 

estimulem o crescimento individual e social dos alunos; elaborar juntamente com o Diretor(a), 

Orientador(a) Pedagógico(a) e a equipe de Professores, projetos que busquem a ação educativa 

transformadora e critica da realidade de nossa sociedade; sugerir, implementar, organizar e avaliar 

ações para o aprimoramento contínuo e permanente do ensino; apresentar formulações inovadoras e 

responsáveis para a solução do dia-a-dia dos alunos e das escolas da Rede Municipal; avaliar seu 

desempenho profissional e pessoal, buscando formas de aperfeiçoamento que atinjam a comunidade 

escola como um todo; orientar, acompanhar e aferir o processo de avaliação do grupo de alunos; zelar 

pela disciplina e pela boa convivência entre os membros da comunidade escolar; elaborar, 
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anualmente, os planos de curso, de unidades e de recuperação de sua matéria e o plano de ensino do 

conteúdo específico; ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, cumprindo o número de 

dias letivos fixados pelo Estabelecimento e registrando, no diário de classe, a matéria lecionada e a 

freqüência do aluno, bem como a própria freqüência; responder pela ordem na sala de aula, pelo uso 

de material didático e pela conservação dos laboratórios (se houver); orientar o trabalho escolar e 

quaisquer atividades extraclasse relacionadas com sua matéria, esforçando-se por obter o máximo de 

aproveitamento do aluno; cumprir as disposições regimentais referentes à verificação do 

aproveitamento do aluno; respeitar as diferenças individuais do aluno, considerando as possibilidades 

e limitações de cada um, mantendo-o em classe através de propostas de atividades diversificadas; 

participar, salvo impedimento legal ou regimental, de comissões julgadoras e outras, para que forem 

designados; participar de sessões cívicas , solenidades e reuniões programadas; fornecer aos 

Serviços de Orientação Pedagógica e Orientação Educacional, com regularidade, informações sobre 

seus alunos; atender a família do aluno, quando forem solicitados; acatar as decisões da Diretoria, de 

órgãos colegiados e demais autoridades do ensino; proceder à crítica de prova, exame, exercício, 

trabalho e tarefas realizados pelo aluno; zelar pelo bom nome do Estabelecimento, dentro e fora dele, 

mantendo uma conduta compatível com a tarefa de educar; entregar ao estabelecimento todos os 

documentos necessários para investidura no exercício da profissão, bem como para contratação, 

sempre que exigidos, satisfazendo plenamente as leis vigentes e as obrigações previstas nesse 

Regimento; Realizar outras atividades correlatas com a função. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos Pedagógicos : Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 

social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes 

teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e 

da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: 
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fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento 

humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, 

seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 

desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Educação Étnico racial. Gestão participativa na 

escola. Orientações metodológicas para o Ensino Fundamental; - O lúdico na educação: a questão da 

afetividade, do jogo e da brincadeira; Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias de 

Aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96. Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Temas Transversais. 

Conhecimentos Específicos:  Origem da vida: Teoria da abiogênese e da Biogênese; Hipótese da 

evolução gradual dos sistemas químicos; Experimento de Miller; Hipótese heterotrófica. Citologia: 

Características gerais das células procarióticas e eucarióticas; Tamanho das células; Doutrina celular; 

Membranas celulares; Citoplasma; Síntese, armazenamento e transporte de macromoléculas; Organelas 

citoplasmáticas; Fermentação e respiração; Fotossíntese e quimiossíntese; Ácidos nucléicos e síntese 

de proteínas; Núcleo; Mitose e Meiose. Embriologia: Gametogênese e fecundação; Desenvolvimento 

embrionário nos anfíbios, aves e mamíferos. Histologia: Tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. 

Vírus: Estrutura; Bacteriófagos; Vírus de plantas e animais; Estrutura e ciclo do vírus da AIDS. Moneras: 

Morfologia das bactérias; Bactérias autótropas e heterótrofas; Bactérias patogênicas. Protistas: 

Protozoários; Algas. Fungos: Características; Classificações; Estrutura e reprodução dos zigomicetos e 

basidiomicetos. Plantas: Classificação; Estrutura das plantas vasculares e avasculares; Morfologia 

exterma da raiz, caule e folha; Fisiologia vegetal (nutrição, crescimento e desenvolvimento das plantas). 

Animais características gerais; Porífera e Cnidária (celenterata); Os vermes; Artrópodes Animais 

vertebrados; Anatomia e fisiologia comparada. Genética: Material hereditário; Primeira lei de Mendel; 

Segunda lei de Mendel; Herança dos grupos sanguíneos; Herança quantitativa; Genes ligados, 

permutações e mapas genéticos; Determinações genéticas e herança ligada ao sexo. Evolução: 

Evidências da evolução; Teorias evolutivas; Teoria sintética da evolução; Surgimento de novas espécies. 

Ecologia: Importância; Estruturas dos ecossistemas; Relações ente os seres vivos de uma comunidade; 

Ecologia. 

 
 

Cargo: PROFESSOR DOCENTE II – 2º seg. do EF – Professor de  Educação Física 
 

 

Escolaridade : Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena ou outra graduação 

correspondente a áreas de conhecimento específicas do currículo, com complementação pedagógica 

nos termos da legislação vigente, para a docência nos anos finais do ensino fundamental e/ou no ensino 

médio. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Ser responsável pelo processo de aprendizagem do aluno; 

participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; planejar, executar, 

avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo ensino-aprendizagem a partir do PPP da 
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Escola e das Diretrizes da Secretaria de Educação; estabelecer estratégias de recuperação paralela 

para os aluno de menor rendimentos, assim como adaptações curriculares para alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais; cumprir os dias letivos e horas estabelecidas, participando 

integramente do período destinado ao planejamento, as atividades pedagógicas e ao desempenho 

profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

participar dos Conselhos de Classe de sua turma e das Reuniões Pedagógicas quando solicitado; as 

Reuniões Pedagógicas e os Conselhos de Classe serão computados dentro da carga horária prevista 

para  planejamento – Decreto 44 de 27-01-2005; cumprir dentro do prazo estabelecido, os registros 

solicitados no diário de classe e demais documentos exigidos pela escola e Secretaria de Educação; 

valorizar a identidade do aluno, propondo e mediando atividades em que este deverá mostrar-se e 

aprimorar-se em seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais; apresentar atividades e situações que 

estimulem o crescimento individual e social dos alunos; elaborar juntamente com o Diretor(a), 

Orientador(a) Pedagógico(a) e a equipe de Professores, projetos que busquem a ação educativa 

transformadora e critica da realidade de nossa sociedade; sugerir, implementar, organizar e avaliar 

ações para o aprimoramento contínuo e permanente do ensino; apresentar formulações inovadoras e 

responsáveis para a solução do dia-a-dia dos alunos e das escolas da Rede Municipal; avaliar seu 

desempenho profissional e pessoal, buscando formas de aperfeiçoamento que atinjam a comunidade 

escola como um todo; orientar, acompanhar e aferir o processo de avaliação do grupo de alunos; zelar 

pela disciplina e pela boa convivência entre os membros da comunidade escolar; elaborar, 

anualmente, os planos de curso, de unidades e de recuperação de sua matéria e o plano de ensino do 

conteúdo específico; ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, cumprindo o número de 

dias letivos fixados pelo Estabelecimento e registrando, no diário de classe, a matéria lecionada e a 

freqüência do aluno, bem como a própria freqüência; responder pela ordem na sala de aula, pelo uso 

de material didático e pela conservação dos laboratórios (se houver); orientar o trabalho escolar e 

quaisquer atividades extraclasse relacionadas com sua matéria, esforçando-se por obter o máximo de 

aproveitamento do aluno; cumprir as disposições regimentais referentes à verificação do 

aproveitamento do aluno; respeitar as diferenças individuais do aluno, considerando as possibilidades 

e limitações de cada um, mantendo-o em classe através de propostas de atividades diversificadas; 

participar, salvo impedimento legal ou regimental, de comissões julgadoras e outras, para que forem 

designados; participar de sessões cívicas , solenidades e reuniões programadas; fornecer aos 

Serviços de Orientação Pedagógica e Orientação Educacional, com regularidade, informações sobre 

seus alunos; atender a família do aluno, quando forem solicitados; acatar as decisões da Diretoria, de 

órgãos colegiados e demais autoridades do ensino; proceder à crítica de prova, exame, exercício, 

trabalho e tarefas realizados pelo aluno; zelar pelo bom nome do Estabelecimento, dentro e fora dele, 

mantendo uma conduta compatível com a tarefa de educar; entregar ao estabelecimento todos os 

documentos necessários para investidura no exercício da profissão, bem como para contratação, 

sempre que exigidos, satisfazendo plenamente as leis vigentes e as obrigações previstas nesse 

Regimento; Realizar outras atividades correlatas com a função. 
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Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos Pedagógicos : Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 

social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes 

teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e 

da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: 

fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento 

humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, 

seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 

desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Educação  Étnico racial. Gestão participativa na 

escola. Orientações metodológicas para o Ensino Fundamental; - O lúdico na educação: a questão da 

afetividade, do jogo e da brincadeira; Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias de 

Aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96. Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Temas Transversais. 

Conhecimentos Específicos:  Dimensões históricas da Educação Física; A Educação Física no 

currículo da Educação Básica: significados e possibilidades; As diferentes tendências pedagógicas da 

Educação Física na escola; Os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física 

escolar; Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e transformação didático – pedagógica; 

Crescimento e desenvolvimento motor;  O corpo e suas implicações na Educação Física;  A educação 

física, os jogos e as vertentes do esporte; As teorias dos jogos e as atividades pré-desportivas; Aspectos 

sócio-culturais do esporte; As atividades físicas, o exercício e a saúde no contexto da educação física; 

As finalidades e os objetivos da educação física escolar; A crise atual e as contradições da educação 

física; As novas tendências no ensino da educação física. 
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Cargo: PROFESSOR DOCENTE II – 2º seg. do EF – Professor de  Geografia 
 
 

Escolaridade : Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena ou outra graduação 

correspondente a áreas de conhecimento específicas do currículo, com complementação pedagógica 

nos termos da legislação vigente, para a docência nos anos finais do ensino fundamental e/ou no ensino 

médio. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Ser responsável pelo processo de aprendizagem do aluno; 

participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; planejar, executar, 

avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo ensino-aprendizagem a partir do PPP da 

Escola e das Diretrizes da Secretaria de Educação; estabelecer estratégias de recuperação paralela 

para os aluno de menor rendimentos, assim como adaptações curriculares para alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais; cumprir os dias letivos e horas estabelecidas, participando 

integramente do período destinado ao planejamento, as atividades pedagógicas e ao desempenho 

profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

participar dos Conselhos de Classe de sua turma e das Reuniões Pedagógicas quando solicitado; as 

Reuniões Pedagógicas e os Conselhos de Classe serão computados dentro da carga horária prevista 

para  planejamento – Decreto 44 de 27-01-2005; cumprir dentro do prazo estabelecido, os registros 

solicitados no diário de classe e demais documentos exigidos pela escola e Secretaria de Educação; 

valorizar a identidade do aluno, propondo e mediando atividades em que este deverá mostrar-se e 

aprimorar-se em seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais; apresentar atividades e situações que 

estimulem o crescimento individual e social dos alunos; elaborar juntamente com o Diretor(a), 

Orientador(a) Pedagógico(a) e a equipe de Professores, projetos que busquem a ação educativa 

transformadora e critica da realidade de nossa sociedade; sugerir, implementar, organizar e avaliar 

ações para o aprimoramento contínuo e permanente do ensino; apresentar formulações inovadoras e 

responsáveis para a solução do dia-a-dia dos alunos e das escolas da Rede Municipal; avaliar seu 

desempenho profissional e pessoal, buscando formas de aperfeiçoamento que atinjam a comunidade 

escola como um todo; orientar, acompanhar e aferir o processo de avaliação do grupo de alunos; zelar 

pela disciplina e pela boa convivência entre os membros da comunidade escolar; elaborar, 

anualmente, os planos de curso, de unidades e de recuperação de sua matéria e o plano de ensino do 

conteúdo específico; ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, cumprindo o número de 

dias letivos fixados pelo Estabelecimento e registrando, no diário de classe, a matéria lecionada e a 

freqüência do aluno, bem como a própria freqüência; responder pela ordem na sala de aula, pelo uso 

de material didático e pela conservação dos laboratórios (se houver); orientar o trabalho escolar e 

quaisquer atividades extraclasse relacionadas com sua matéria, esforçando-se por obter o máximo de 

aproveitamento do aluno; cumprir as disposições regimentais referentes à verificação do 

aproveitamento do aluno; respeitar as diferenças individuais do aluno, considerando as possibilidades 
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e limitações de cada um, mantendo-o em classe através de propostas de atividades diversificadas; 

participar, salvo impedimento legal ou regimental, de comissões julgadoras e outras, para que forem 

designados; participar de sessões cívicas , solenidades e reuniões programadas; fornecer aos 

Serviços de Orientação Pedagógica e Orientação Educacional, com regularidade, informações sobre 

seus alunos; atender a família do aluno, quando forem solicitados; acatar as decisões da Diretoria, de 

órgãos colegiados e demais autoridades do ensino; proceder à crítica de prova, exame, exercício, 

trabalho e tarefas realizados pelo aluno; zelar pelo bom nome do Estabelecimento, dentro e fora dele, 

mantendo uma conduta compatível com a tarefa de educar; entregar ao estabelecimento todos os 

documentos necessários para investidura no exercício da profissão, bem como para contratação, 

sempre que exigidos, satisfazendo plenamente as leis vigentes e as obrigações previstas nesse 

Regimento; Realizar outras atividades correlatas com a função. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos Pedagógicos : Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 

social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes 

teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e 

da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: 

fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento 

humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, 

seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 

desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Educação  Étnico racial. Gestão participativa na 

escola. Orientações metodológicas para o Ensino Fundamental; - O lúdico na educação: a questão da 

afetividade, do jogo e da brincadeira; Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias de 

Aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96. Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Temas Transversais. 
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Conhecimentos Específicos:  Geografia geral: métodos e tendências do pensamento e da abordagem 

da ciência geográfica. As relações em sociedade X natureza no mundo contemporâneo: a inter-relação 

entre a organização do espaço social e da dinâmica natural, a questão ambiental na produção do 

espaço. A produção do espaço geográfico: as práticas econômicas e o espaço geográfico, países 

desenvolvidos e não-desenvolvidos, relações comerciais e financeiras, os conflitos mundiais na 

produção do espaço geográfico. A produção do espaço urbano e industrial: processo de urbanização – 

implicações na organização do espaço geográfico. A produção do espaço agrário: as estruturas agrárias 

– implicações na organização do espaço geográfico. Aspectos da população mundial: crescimento 

demográfico, distribuição e estrutura da população, dificuldades atuais. Fontes energéticas e industriais 

no mundo atual. Geografia do Brasil: posição internacional, estrutura geológica e relevo, quadro 

climático-botânico, população e problemas atuais; o processo de urbanização do Brasil – implicações na 

organização do espaço geográfico. Os grandes conjuntos regionais brasileiros: Centro-Sul, Nordeste e 

Amazônia: o processo de industrialização – a produção no espaço urbano-rural e suas interações, a 

questão da terra, o problema do abastecimento, os problemas urbanos e rurais, a realidade social 

nordestina.  Atualidades.  
 

 
 

Cargo: PROFESSOR DOCENTE II – 2º seg. do EF – Professor de  História 
 

 

Escolaridade : Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena ou outra graduação 

correspondente a áreas de conhecimento específicas do currículo, com complementação pedagógica 

nos termos da legislação vigente, para a docência nos anos finais do ensino fundamental e/ou no ensino 

médio. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Ser responsável pelo processo de aprendizagem do aluno; 

participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; planejar, executar, 

avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo ensino-aprendizagem a partir do PPP da 

Escola e das Diretrizes da Secretaria de Educação; estabelecer estratégias de recuperação paralela 

para os aluno de menor rendimentos, assim como adaptações curriculares para alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais; cumprir os dias letivos e horas estabelecidas, participando 

integramente do período destinado ao planejamento, as atividades pedagógicas e ao desempenho 

profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

participar dos Conselhos de Classe de sua turma e das Reuniões Pedagógicas quando solicitado; as 

Reuniões Pedagógicas e os Conselhos de Classe serão computados dentro da carga horária prevista 

para  planejamento – Decreto 44 de 27-01-2005; cumprir dentro do prazo estabelecido, os registros 

solicitados no diário de classe e demais documentos exigidos pela escola e Secretaria de Educação; 

valorizar a identidade do aluno, propondo e mediando atividades em que este deverá mostrar-se e 

aprimorar-se em seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais; apresentar atividades e situações que 

estimulem o crescimento individual e social dos alunos; elaborar juntamente com o Diretor(a), 
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Orientador(a) Pedagógico(a) e a equipe de Professores, projetos que busquem a ação educativa 

transformadora e critica da realidade de nossa sociedade; sugerir, implementar, organizar e avaliar 

ações para o aprimoramento contínuo e permanente do ensino; apresentar formulações inovadoras e 

responsáveis para a solução do dia-a-dia dos alunos e das escolas da Rede Municipal; avaliar seu 

desempenho profissional e pessoal, buscando formas de aperfeiçoamento que atinjam a comunidade 

escola como um todo; orientar, acompanhar e aferir o processo de avaliação do grupo de alunos; zelar 

pela disciplina e pela boa convivência entre os membros da comunidade escolar; elaborar, 

anualmente, os planos de curso, de unidades e de recuperação de sua matéria e o plano de ensino do 

conteúdo específico; ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, cumprindo o número de 

dias letivos fixados pelo Estabelecimento e registrando, no diário de classe, a matéria lecionada e a 

freqüência do aluno, bem como a própria freqüência; responder pela ordem na sala de aula, pelo uso 

de material didático e pela conservação dos laboratórios (se houver); orientar o trabalho escolar e 

quaisquer atividades extraclasse relacionadas com sua matéria, esforçando-se por obter o máximo de 

aproveitamento do aluno; cumprir as disposições regimentais referentes à verificação do 

aproveitamento do aluno; respeitar as diferenças individuais do aluno, considerando as possibilidades 

e limitações de cada um, mantendo-o em classe através de propostas de atividades diversificadas; 

participar, salvo impedimento legal ou regimental, de comissões julgadoras e outras, para que forem 

designados; participar de sessões cívicas , solenidades e reuniões programadas; fornecer aos 

Serviços de Orientação Pedagógica e Orientação Educacional, com regularidade, informações sobre 

seus alunos; atender a família do aluno, quando forem solicitados; acatar as decisões da Diretoria, de 

órgãos colegiados e demais autoridades do ensino; proceder à crítica de prova, exame, exercício, 

trabalho e tarefas realizados pelo aluno; zelar pelo bom nome do Estabelecimento, dentro e fora dele, 

mantendo uma conduta compatível com a tarefa de educar; entregar ao estabelecimento todos os 

documentos necessários para investidura no exercício da profissão, bem como para contratação, 

sempre que exigidos, satisfazendo plenamente as leis vigentes e as obrigações previstas nesse 

Regimento; Realizar outras atividades correlatas com a função. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 
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Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos Pedagógicos : Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 

social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes 

teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e 

da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: 

fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento 

humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, 

seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 

desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Educação  Étnico racial. Gestão participativa na 

escola. Orientações metodológicas para o Ensino Fundamental; - O lúdico na educação: a questão da 

afetividade, do jogo e da brincadeira; Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias de 

Aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96. Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Temas Transversais. 

Conhecimentos Específicos:  Teoria e metodologia. Conceituação e periodização. Principais 

tendências historiográficas. A origem do Homem. Antigüidade Oriental e Antigüidade Ocidental (Grécia e 

Roma). O Cristianismo. A crise do Império Romano e os Reinos Bárbaros.  O Feudalismo.  O Império 

Bizantino. A sociedade árabe: origem e expansão do islamismo. As transformações do feudalismo e a 

transição para o capitalismo. Formação dos Estados Nacionais europeus: a Monarquia Absoluta e o 

Mercantilismo. O Renascimento. As Reformas Religiosas do século XVI. A expansão comercial e 

marítima européia. As sociedades Ameríndias. A conquista européia da América: processos e 

conseqüências. O Antigo Regime e o Antigo Sistema Colonial: relações e crise. Brasil Colonial: aspectos 

econômicos, políticos, sociais e culturais. O Iluminismo e a difusão das idéias liberais. A Revolução 

Inglesa do século XVII e a Revolução Industrial do século XVIII - capitalismo industrial e liberal.  O 

processo de independência dos Estados Unidos da América. A Revolução Francesa. O Império 

Napoleônico, o Congresso de Viena e a Santa Aliança. O processo de independência das colônias 

americanas. O processo de independência do Brasil e a formação do Estado Monárquico (1808-1840). 

As revoluções liberais e os nacionalismos europeus do século XIX. O movimento operário e suas 

ideologias. A sociedade brasileira no século XIX: permanências e transformações (1840-1889). A 

sociedade norte-americana no século XIX: da Guerra de Secessão à expansão imperialista. As 

sociedades latino-americanas no século XIX. As transformações do capitalismo: o capitalismo 

monopolista e financeiro e a expansão imperialista.  O advento da República no Brasil e a República 

Oligárquica (1889-1930).  A África e a Ásia nos séculos XIX e XX: neocolonialismo e descolonização. As 

crises internacionais e a I Guerra Mundial. A Revolução Russa de 1917 e a formação da URSS.  Os 

movimentos sociais e políticos no Brasil até 1930.  A crise das democracias liberais, a crise de 1929 e a 

ascensão do nazi-fascismo. O Movimento de 1930 e o Estado Novo no Brasil.  A II Guerra Mundial e a 

Reconstrução da Europa. * A redemocratização do Brasil. A República brasileira de 1945 a 1964: 
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aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais. As Artes e a Cultura - 1914-1990.  A "Guerra Fria": 

capitalismo x socialismo.  Revoluções do século XX: mexicana, cubana e chinesa. O golpe militar de 

1964 no Brasil e o regime militar (1964-1984).  A sociedade brasileira atual: mudanças e continuidades.  

A desintegração da URSS e a crise do Leste europeu. O novo contexto internacional: globalização e 

regionalização. 

 
 

Cargo: PROFESSOR DOCENTE II – 2º seg. do EF – Prof. de Lín gua Espanhola 
 
 

Escolaridade : Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena ou outra graduação 

correspondente a áreas de conhecimento específicas do currículo, com complementação pedagógica 

nos termos da legislação vigente, para a docência nos anos finais do ensino fundamental e/ou no ensino 

médio. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Ser responsável pelo processo de aprendizagem do aluno; 

participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; planejar, executar, 

avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo ensino-aprendizagem a partir do PPP da 

Escola e das Diretrizes da Secretaria de Educação; estabelecer estratégias de recuperação paralela 

para os aluno de menor rendimentos, assim como adaptações curriculares para alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais; cumprir os dias letivos e horas estabelecidas, participando 

integramente do período destinado ao planejamento, as atividades pedagógicas e ao desempenho 

profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

participar dos Conselhos de Classe de sua turma e das Reuniões Pedagógicas quando solicitado; as 

Reuniões Pedagógicas e os Conselhos de Classe serão computados dentro da carga horária prevista 

para  planejamento – Decreto 44 de 27-01-2005; cumprir dentro do prazo estabelecido, os registros 

solicitados no diário de classe e demais documentos exigidos pela escola e Secretaria de Educação; 

valorizar a identidade do aluno, propondo e mediando atividades em que este deverá mostrar-se e 

aprimorar-se em seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais; apresentar atividades e situações que 

estimulem o crescimento individual e social dos alunos; elaborar juntamente com o Diretor(a), 

Orientador(a) Pedagógico(a) e a equipe de Professores, projetos que busquem a ação educativa 

transformadora e critica da realidade de nossa sociedade; sugerir, implementar, organizar e avaliar 

ações para o aprimoramento contínuo e permanente do ensino; apresentar formulações inovadoras e 

responsáveis para a solução do dia-a-dia dos alunos e das escolas da Rede Municipal; avaliar seu 

desempenho profissional e pessoal, buscando formas de aperfeiçoamento que atinjam a comunidade 

escola como um todo; orientar, acompanhar e aferir o processo de avaliação do grupo de alunos; zelar 

pela disciplina e pela boa convivência entre os membros da comunidade escolar; elaborar, 

anualmente, os planos de curso, de unidades e de recuperação de sua matéria e o plano de ensino do 

conteúdo específico; ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, cumprindo o número de 

dias letivos fixados pelo Estabelecimento e registrando, no diário de classe, a matéria lecionada e a 
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freqüência do aluno, bem como a própria freqüência; responder pela ordem na sala de aula, pelo uso 

de material didático e pela conservação dos laboratórios (se houver); orientar o trabalho escolar e 

quaisquer atividades extraclasse relacionadas com sua matéria, esforçando-se por obter o máximo de 

aproveitamento do aluno; cumprir as disposições regimentais referentes à verificação do 

aproveitamento do aluno; respeitar as diferenças individuais do aluno, considerando as possibilidades 

e limitações de cada um, mantendo-o em classe através de propostas de atividades diversificadas; 

participar, salvo impedimento legal ou regimental, de comissões julgadoras e outras, para que forem 

designados; participar de sessões cívicas , solenidades e reuniões programadas; fornecer aos 

Serviços de Orientação Pedagógica e Orientação Educacional, com regularidade, informações sobre 

seus alunos; atender a família do aluno, quando forem solicitados; acatar as decisões da Diretoria, de 

órgãos colegiados e demais autoridades do ensino; proceder à crítica de prova, exame, exercício, 

trabalho e tarefas realizados pelo aluno; zelar pelo bom nome do Estabelecimento, dentro e fora dele, 

mantendo uma conduta compatível com a tarefa de educar; entregar ao estabelecimento todos os 

documentos necessários para investidura no exercício da profissão, bem como para contratação, 

sempre que exigidos, satisfazendo plenamente as leis vigentes e as obrigações previstas nesse 

Regimento; Realizar outras atividades correlatas com a função. 

Conteúdo Programático:  

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos Pedagógicos : Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 

social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes 

teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e 

da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: 

fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento 

humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, 

seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 
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desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Educação Étnico racial. Gestão participativa na 

escola. Orientações metodológicas para o Ensino Fundamental; - O lúdico na educação: a questão da 

afetividade, do jogo e da brincadeira; Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias de 

Aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96. Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Temas Transversais. 

Conhecimentos Específicos:  O substantivo e o adjetivo: gênero, número e grau. O uso de 

determinantes do substantivo: o artigo, o demonstrativo e o possessivo. Os pronomes. Os numerais. O 

emprego do verbo: tempos e modos. Os advérbios e as locuções. O léxico espanhol: as dificuldades 

específicas dos lusofalantes. A unidade e a diversidade da língua espanhola. Acentuação gráfica. 

Numerais. Sintaxe da frase. 

 
 

Cargo: PROFESSOR DOCENTE II – 2º seg. do EF – Professor  d e Língua Inglesa 
 
 

Escolaridade : Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena ou outra graduação 

correspondente a áreas de conhecimento específicas do currículo, com complementação pedagógica 

nos termos da legislação vigente, para a docência nos anos finais do ensino fundamental e/ou no ensino 

médio. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Ser responsável pelo processo de aprendizagem do aluno; 

participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; planejar, executar, 

avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo ensino-aprendizagem a partir do PPP da 

Escola e das Diretrizes da Secretaria de Educação; estabelecer estratégias de recuperação paralela 

para os aluno de menor rendimentos, assim como adaptações curriculares para alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais; cumprir os dias letivos e horas estabelecidas, participando 

integramente do período destinado ao planejamento, as atividades pedagógicas e ao desempenho 

profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

participar dos Conselhos de Classe de sua turma e das Reuniões Pedagógicas quando solicitado; as 

Reuniões Pedagógicas e os Conselhos de Classe serão computados dentro da carga horária prevista 

para  planejamento – Decreto 44 de 27-01-2005; cumprir dentro do prazo estabelecido, os registros 

solicitados no diário de classe e demais documentos exigidos pela escola e Secretaria de Educação; 

valorizar a identidade do aluno, propondo e mediando atividades em que este deverá mostrar-se e 

aprimorar-se em seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais; apresentar atividades e situações que 

estimulem o crescimento individual e social dos alunos; elaborar juntamente com o Diretor(a), 

Orientador(a) Pedagógico(a) e a equipe de Professores, projetos que busquem a ação educativa 

transformadora e critica da realidade de nossa sociedade; sugerir, implementar, organizar e avaliar 

ações para o aprimoramento contínuo e permanente do ensino; apresentar formulações inovadoras e 

responsáveis para a solução do dia-a-dia dos alunos e das escolas da Rede Municipal; avaliar seu 

desempenho profissional e pessoal, buscando formas de aperfeiçoamento que atinjam a comunidade 
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escola como um todo; orientar, acompanhar e aferir o processo de avaliação do grupo de alunos; zelar 

pela disciplina e pela boa convivência entre os membros da comunidade escolar; elaborar, 

anualmente, os planos de curso, de unidades e de recuperação de sua matéria e o plano de ensino do 

conteúdo específico; ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, cumprindo o número de 

dias letivos fixados pelo Estabelecimento e registrando, no diário de classe, a matéria lecionada e a 

freqüência do aluno, bem como a própria freqüência; responder pela ordem na sala de aula, pelo uso 

de material didático e pela conservação dos laboratórios (se houver); orientar o trabalho escolar e 

quaisquer atividades extraclasse relacionadas com sua matéria, esforçando-se por obter o máximo de 

aproveitamento do aluno; cumprir as disposições regimentais referentes à verificação do 

aproveitamento do aluno; respeitar as diferenças individuais do aluno, considerando as possibilidades 

e limitações de cada um, mantendo-o em classe através de propostas de atividades diversificadas; 

participar, salvo impedimento legal ou regimental, de comissões julgadoras e outras, para que forem 

designados; participar de sessões cívicas , solenidades e reuniões programadas; fornecer aos 

Serviços de Orientação Pedagógica e Orientação Educacional, com regularidade, informações sobre 

seus alunos; atender a família do aluno, quando forem solicitados; acatar as decisões da Diretoria, de 

órgãos colegiados e demais autoridades do ensino; proceder à crítica de prova, exame, exercício, 

trabalho e tarefas realizados pelo aluno; zelar pelo bom nome do Estabelecimento, dentro e fora dele, 

mantendo uma conduta compatível com a tarefa de educar; entregar ao estabelecimento todos os 

documentos necessários para investidura no exercício da profissão, bem como para contratação, 

sempre que exigidos, satisfazendo plenamente as leis vigentes e as obrigações previstas nesse 

Regimento; Realizar outras atividades correlatas com a função. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos Pedagógicos : Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 

social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes 



 

   Prefeitura Municipal de ArealPrefeitura Municipal de ArealPrefeitura Municipal de ArealPrefeitura Municipal de Areal    
         Estado do Rio de Janeiro 

113 
 

 

teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e 

da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: 

fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento 

humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, 

seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 

desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Educação  Étnico racial. Gestão participativa na 

escola. Orientações metodológicas para o Ensino Fundamental; - O lúdico na educação: a questão da 

afetividade, do jogo e da brincadeira; Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias de 

Aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96. Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Temas Transversais. 

Conhecimentos Específicos:  Compreensão de textos: textos de diversos tipos, de padrão 

contemporâneo, e provenientes de diversas fontes e níveis de dificuldade. Prefixes and Sufixes. Passive 

voice. Reported Speech. Comparatives / Superlatives. Verb Tenses. Relative Pronouns. Modal 

AuxiliaryVerbs. Personal Pronouns. Possessive Adjectives and Pronouns. Definite and Indefinite 

Pronouns. Conditional Sentences. False Friends. Quantifiers: much/ many; very/very much; so/so much/ 

so many; too/too much/ too many; enough. Prepositions. Discourse Markers. Special Difficulties: 

raise/rise; lay/lie; rob/steal;  spend/waste; used to/to be used to; would rather/ had better; borrow/lend; 

lose/miss;  remember/remind; say/tell. Noun phrases, Verb phrases, Phrasal Verbs, Prepositional 

Phrases, Adjective Phrases, Noun clauses, Adjective clauses, Adverbial clauses. A Língua Inglesa e os 

parâmetros curriculares. 

 
 

Cargo: PROFESSOR DOCENTE II – 2º seg. do EF – Prof.  de Lí ngua Portuguesa 
 

 

Escolaridade : Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena ou outra graduação 

correspondente a áreas de conhecimento específicas do currículo, com complementação pedagógica 

nos termos da legislação vigente, para a docência nos anos finais do ensino fundamental e/ou no ensino 

médio. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Ser responsável pelo processo de aprendizagem do aluno; 

participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; planejar, executar, 

avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo ensino-aprendizagem a partir do PPP da 

Escola e das Diretrizes da Secretaria de Educação; estabelecer estratégias de recuperação paralela 

para os aluno de menor rendimentos, assim como adaptações curriculares para alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais; cumprir os dias letivos e horas estabelecidas, participando 

integramente do período destinado ao planejamento, as atividades pedagógicas e ao desempenho 

profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

participar dos Conselhos de Classe de sua turma e das Reuniões Pedagógicas quando solicitado; as 

Reuniões Pedagógicas e os Conselhos de Classe serão computados dentro da carga horária prevista 
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para  planejamento – Decreto 44 de 27-01-2005; cumprir dentro do prazo estabelecido, os registros 

solicitados no diário de classe e demais documentos exigidos pela escola e Secretaria de Educação; 

valorizar a identidade do aluno, propondo e mediando atividades em que este deverá mostrar-se e 

aprimorar-se em seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais; apresentar atividades e situações que 

estimulem o crescimento individual e social dos alunos; elaborar juntamente com o Diretor(a), 

Orientador(a) Pedagógico(a) e a equipe de Professores, projetos que busquem a ação educativa 

transformadora e critica da realidade de nossa sociedade; sugerir, implementar, organizar e avaliar 

ações para o aprimoramento contínuo e permanente do ensino; apresentar formulações inovadoras e 

responsáveis para a solução do dia-a-dia dos alunos e das escolas da Rede Municipal; avaliar seu 

desempenho profissional e pessoal, buscando formas de aperfeiçoamento que atinjam a comunidade 

escola como um todo; orientar, acompanhar e aferir o processo de avaliação do grupo de alunos; zelar 

pela disciplina e pela boa convivência entre os membros da comunidade escolar; elaborar, 

anualmente, os planos de curso, de unidades e de recuperação de sua matéria e o plano de ensino do 

conteúdo específico; ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, cumprindo o número de 

dias letivos fixados pelo Estabelecimento e registrando, no diário de classe, a matéria lecionada e a 

freqüência do aluno, bem como a própria freqüência; responder pela ordem na sala de aula, pelo uso 

de material didático e pela conservação dos laboratórios (se houver); orientar o trabalho escolar e 

quaisquer atividades extraclasse relacionadas com sua matéria, esforçando-se por obter o máximo de 

aproveitamento do aluno; cumprir as disposições regimentais referentes à verificação do 

aproveitamento do aluno; respeitar as diferenças individuais do aluno, considerando as possibilidades 

e limitações de cada um, mantendo-o em classe através de propostas de atividades diversificadas; 

participar, salvo impedimento legal ou regimental, de comissões julgadoras e outras, para que forem 

designados; participar de sessões cívicas , solenidades e reuniões programadas; fornecer aos 

Serviços de Orientação Pedagógica e Orientação Educacional, com regularidade, informações sobre 

seus alunos; atender a família do aluno, quando forem solicitados; acatar as decisões da Diretoria, de 

órgãos colegiados e demais autoridades do ensino; proceder à crítica de prova, exame, exercício, 

trabalho e tarefas realizados pelo aluno; zelar pelo bom nome do Estabelecimento, dentro e fora dele, 

mantendo uma conduta compatível com a tarefa de educar; entregar ao estabelecimento todos os 

documentos necessários para investidura no exercício da profissão, bem como para contratação, 

sempre que exigidos, satisfazendo plenamente as leis vigentes e as obrigações previstas nesse 

Regimento; Realizar outras atividades correlatas com a função. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos Pedagógicos : Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 

social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes 

teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e 

da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: 

fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento 

humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, 
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seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 

desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Educação  Étnico racial. Gestão participativa na 

escola. Orientações metodológicas para o Ensino Fundamental; - O lúdico na educação: a questão da 

afetividade, do jogo e da brincadeira; Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias de 

Aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96. Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Temas Transversais. 

Conhecimentos Específicos:  Noções de cultura, arte e literatura. O texto literário e o não-literário. 

Aspectos básicos do texto literário: denotação e conotação; principais recursos expressivos. Gêneros 

literários: lírico, narrativo/épico, dramático. Principais aspectos da versificação. Literatura. Brasileira: 

Gêneros Literários;  Características. Estilos de.época: principais autores e obras dos séculos XIX e XX. 

Elementos estruturais da narrativa. Formas narrativas: crônica, conto e romance. Periodização literária 

brasileira: Quinhentismo, Barroco, Arcadismo, Romantismo, Realismo/Naturalismo, Parnasianismo, 

Simbolismo, Modernismo. Texto: condições de leitura e produção textual: a enunciação. Coesão e 

coerência textuais. Intertextualidade. Tipologia textual. Modos de organização do discurso: narrativo, 

descritivo e dissertativo/argumentativo. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, 

polissemia. Sistema fonológico do português. Sistema ortográfico vigente. Morfossintaxe: classes de 

palavras. Formação de palavras. Morfologia nominal. Morfologia verbal. Morfologia pronominal. 

Processos sintáticos: subordinação e coordenação. Constituintes da oração e orações no período. Frase 

e discurso. Valores semântico-sintáticos dos conectivos. Concordância nominal e verbal. Regência 

nominal e verbal. Colocação dos termos na frase. Emprego do acento da crase. Acentuação gráfica. 

Normas de pontuação.  

 
 

Cargo: PROFESSOR DOCENTE II – 2º seg. do EF – Professor de  Matemática 
 

 

Escolaridade : Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena ou outra graduação 

correspondente a áreas de conhecimento específicas do currículo, com complementação pedagógica 

nos termos da legislação vigente, para a docência nos anos finais do ensino fundamental e/ou no ensino 

médio. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Ser responsável pelo processo de aprendizagem do aluno; 

participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; planejar, executar, 

avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo ensino-aprendizagem a partir do PPP da 

Escola e das Diretrizes da Secretaria de Educação; estabelecer estratégias de recuperação paralela 

para os aluno de menor rendimentos, assim como adaptações curriculares para alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais; cumprir os dias letivos e horas estabelecidas, participando 

integramente do período destinado ao planejamento, as atividades pedagógicas e ao desempenho 

profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

participar dos Conselhos de Classe de sua turma e das Reuniões Pedagógicas quando solicitado; as 
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Reuniões Pedagógicas e os Conselhos de Classe serão computados dentro da carga horária prevista 

para  planejamento – Decreto 44 de 27-01-2005; cumprir dentro do prazo estabelecido, os registros 

solicitados no diário de classe e demais documentos exigidos pela escola e Secretaria de Educação; 

valorizar a identidade do aluno, propondo e mediando atividades em que este deverá mostrar-se e 

aprimorar-se em seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais; apresentar atividades e situações que 

estimulem o crescimento individual e social dos alunos; elaborar juntamente com o Diretor(a), 

Orientador(a) Pedagógico(a) e a equipe de Professores, projetos que busquem a ação educativa 

transformadora e critica da realidade de nossa sociedade; sugerir, implementar, organizar e avaliar 

ações para o aprimoramento contínuo e permanente do ensino; apresentar formulações inovadoras e 

responsáveis para a solução do dia-a-dia dos alunos e das escolas da Rede Municipal; avaliar seu 

desempenho profissional e pessoal, buscando formas de aperfeiçoamento que atinjam a comunidade 

escola como um todo; orientar, acompanhar e aferir o processo de avaliação do grupo de alunos; zelar 

pela disciplina e pela boa convivência entre os membros da comunidade escolar; elaborar, 

anualmente, os planos de curso, de unidades e de recuperação de sua matéria e o plano de ensino do 

conteúdo específico; ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, cumprindo o número de 

dias letivos fixados pelo Estabelecimento e registrando, no diário de classe, a matéria lecionada e a 

freqüência do aluno, bem como a própria freqüência; responder pela ordem na sala de aula, pelo uso 

de material didático e pela conservação dos laboratórios (se houver); orientar o trabalho escolar e 

quaisquer atividades extraclasse relacionadas com sua matéria, esforçando-se por obter o máximo de 

aproveitamento do aluno; cumprir as disposições regimentais referentes à verificação do 

aproveitamento do aluno; respeitar as diferenças individuais do aluno, considerando as possibilidades 

e limitações de cada um, mantendo-o em classe através de propostas de atividades diversificadas; 

participar, salvo impedimento legal ou regimental, de comissões julgadoras e outras, para que forem 

designados; participar de sessões cívicas , solenidades e reuniões programadas; fornecer aos 

Serviços de Orientação Pedagógica e Orientação Educacional, com regularidade, informações sobre 

seus alunos; atender a família do aluno, quando forem solicitados; acatar as decisões da Diretoria, de 

órgãos colegiados e demais autoridades do ensino; proceder à crítica de prova, exame, exercício, 

trabalho e tarefas realizados pelo aluno; zelar pelo bom nome do Estabelecimento, dentro e fora dele, 

mantendo uma conduta compatível com a tarefa de educar; entregar ao estabelecimento todos os 

documentos necessários para investidura no exercício da profissão, bem como para contratação, 

sempre que exigidos, satisfazendo plenamente as leis vigentes e as obrigações previstas nesse 

Regimento; Realizar outras atividades correlatas com a função. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 
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conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos Pedagógicos : Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 

social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes 

teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e 

da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: 

fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento 

humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, 

seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 

desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Educação  Étnico racial. Gestão participativa na 

escola. Orientações metodológicas para o Ensino Fundamental; - O lúdico na educação: a questão da 

afetividade, do jogo e da brincadeira; Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias de 

Aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96. Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Temas Transversais. 

Conhecimentos Específicos:  Números e Operações: sistemas de numeração; base do sistema de 

numeração, notação polinomial do número, sistemas decimal e não decimais, valor posicional; conjuntos 

numéricos - naturais (N), inteiros (Z), racionais (Q) e reais (R); conceito, operações, propriedades, 

representações na reta e intervalos; módulo de um número; divisibilidade - algoritmo de Euclides, 

múltiplos e divisores, números primos, decomposição de um número em fatores primos; 

proporcionalidade - conceito, razão, proporção, porcentagem e juros; contagem - princípio, seqüências 

numéricas, raciocínio combinatório.  Geometria e Medida: figuras planas e espaciais - visualização, 

planificação, propriedades, simetria, congruência e semelhança; semelhança de triângulos; polígonos e 

poliedros; circunferência e círculo; comprimento, área e volume e suas medidas; ângulos - ângulos 

internos de polígonos e sua soma; retas paralelas e perpendiculares; ângulos complementares, 

suplementares e replementares; relações angulares em retas paralelas cortadas por transversal; 

relações métricas no triângulo retângulo; trigonometria no triângulo retângulo. Tratamento da Informação: 

probabilidade: possibilidades e probabilidade de ocorrência de um fato; organização e interpretação de 

dados em tabelas e gráficos.  A Álgebra: linguagem algébrica; cálculos algébricos, polinômios, fatoração; 

equações do 1º e do 2º graus; sistemas de equações: resolução algébrica e gráfica; funções - conceito e 

representações; funções do 1º e 2º graus; representação gráfica. 
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Cargo: PROFESSOR DOCENTE II – 2º seg. do EF – Professor de  Artes 
 

 

Escolaridade : Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena ou outra graduação 

correspondente a áreas de conhecimento específicas do currículo, com complementação pedagógica 

nos termos da legislação vigente, para a docência nos anos finais do ensino fundamental e/ou no ensino 

médio. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Ser responsável pelo processo de aprendizagem do aluno; 

participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; planejar, executar, 

avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo ensino-aprendizagem a partir do PPP da 

Escola e das Diretrizes da Secretaria de Educação; estabelecer estratégias de recuperação paralela 

para os aluno de menor rendimentos, assim como adaptações curriculares para alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais; cumprir os dias letivos e horas estabelecidas, participando 

integramente do período destinado ao planejamento, as atividades pedagógicas e ao desempenho 

profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

participar dos Conselhos de Classe de sua turma e das Reuniões Pedagógicas quando solicitado; as 

Reuniões Pedagógicas e os Conselhos de Classe serão computados dentro da carga horária prevista 

para  planejamento – Decreto 44 de 27-01-2005; cumprir dentro do prazo estabelecido, os registros 

solicitados no diário de classe e demais documentos exigidos pela escola e Secretaria de Educação; 

valorizar a identidade do aluno, propondo e mediando atividades em que este deverá mostrar-se e 

aprimorar-se em seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais; apresentar atividades e situações que 

estimulem o crescimento individual e social dos alunos; elaborar juntamente com o Diretor(a), 

Orientador(a) Pedagógico(a) e a equipe de Professores, projetos que busquem a ação educativa 

transformadora e critica da realidade de nossa sociedade; sugerir, implementar, organizar e avaliar 

ações para o aprimoramento contínuo e permanente do ensino; apresentar formulações inovadoras e 

responsáveis para a solução do dia-a-dia dos alunos e das escolas da Rede Municipal; avaliar seu 

desempenho profissional e pessoal, buscando formas de aperfeiçoamento que atinjam a comunidade 

escola como um todo; orientar, acompanhar e aferir o processo de avaliação do grupo de alunos; zelar 

pela disciplina e pela boa convivência entre os membros da comunidade escolar; elaborar, 

anualmente, os planos de curso, de unidades e de recuperação de sua matéria e o plano de ensino do 

conteúdo específico; ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, cumprindo o número de 

dias letivos fixados pelo Estabelecimento e registrando, no diário de classe, a matéria lecionada e a 

freqüência do aluno, bem como a própria freqüência; responder pela ordem na sala de aula, pelo uso 

de material didático e pela conservação dos laboratórios (se houver); orientar o trabalho escolar e 

quaisquer atividades extraclasse relacionadas com sua matéria, esforçando-se por obter o máximo de 

aproveitamento do aluno; cumprir as disposições regimentais referentes à verificação do 

aproveitamento do aluno; respeitar as diferenças individuais do aluno, considerando as possibilidades 
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e limitações de cada um, mantendo-o em classe através de propostas de atividades diversificadas; 

participar, salvo impedimento legal ou regimental, de comissões julgadoras e outras, para que forem 

designados; participar de sessões cívicas , solenidades e reuniões programadas; fornecer aos 

Serviços de Orientação Pedagógica e Orientação Educacional, com regularidade, informações sobre 

seus alunos; atender a família do aluno, quando forem solicitados; acatar as decisões da Diretoria, de 

órgãos colegiados e demais autoridades do ensino; proceder à crítica de prova, exame, exercício, 

trabalho e tarefas realizados pelo aluno; zelar pelo bom nome do Estabelecimento, dentro e fora dele, 

mantendo uma conduta compatível com a tarefa de educar; entregar ao estabelecimento todos os 

documentos necessários para investidura no exercício da profissão, bem como para contratação, 

sempre que exigidos, satisfazendo plenamente as leis vigentes e as obrigações previstas nesse 

Regimento; Realizar outras atividades correlatas com a função. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos Pedagógicos : Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 

social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes 

teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e 

da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: 

fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento 

humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, 

seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 

desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Educação  Étnico racial. Gestão participativa na 

escola. Orientações metodológicas para o Ensino Fundamental; - O lúdico na educação: a questão da 

afetividade, do jogo e da brincadeira; Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias de 

Aprendizagem; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96. Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Temas Transversais. 
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Conhecimentos Específicos:  A História da Arte Geral; A História da Arte no Brasil; A História da Arte 

Arquitetônica; A Educação Musical na Escola; O Teatro; O Jogo dramático teatral na escola; Harmonia 

de cores; Geometria; Projeções Geométricas; Elementos básicos das composições artísticas 

(coreografias, teatrais) O ensino de artes no Ensino Fundamental: a metodologia do ensino da arte; o 

desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas relações com o desenvolvimento 

biológico, afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser humano; as diferentes linguagens artísticas e a 

educação.  

 
  

Cargo: SUPERVISOR ESCOLAR 
 

Escolaridade : Curso Superior de licenciatura plena em Pedagogia, habilitação em Supervisão 

Educacional, ou Supervisão Escolar; ou em nível de pós-graduação em Supervisão Educacional, ou 

Supervisão Escolar, Diploma Devidamente Registrado. 

Experiência:  Em atividades de magistério de, no mínimo, 02 (dois) anos. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Planejar a dinâmica de sua atuação, em consonância com as 

diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, e de acordo com a realidade local; 

detectar desvios e propor ações corretivas compatíveis; controlar o desempenho das Unidades 

Escolares, observando os seguintes requisitos: Humanos – Administrativos, técnicos e docentes, 

verificando a pertinência da habilitação específica de cada profissional. Discentes - quanto à idade 

de ingresso e a escolarização anterior. Institucionais - quanto ao fiel cumprimento das normas legais 

pertinentes e, em especial, das normas regimentais; escrituração e arquivo: organizar e manter 

atualizado os arquivos da Secretaria de Educação, reunindo e registrando dados sobre atividades 

desenvolvidas pela Equipe de Supervisão, assim como supervisionar a escrituração e arquivos 

escolares; cadastro das Unidades Escolares; exame e estudo do Regimento Escolar das Unidades; 

regularidade da secretaria das Unidades escolares: Matrícula, transferência, históricos, fichas e 

pastas individuais; visar diários de classe; verificar o cumprimento de carga horária e dias letivos; 

visar livros de matrículas e atas de resultados finais; conhecer a proposta pedagógica da escola e 

dos professores; transmitir à Direção as determinações legais da Secretaria de Educação; visitar as 

Unidades Escolares a fim de verificar o fluxo de documentos; reunir-se periodicamente com a 

Diretora e com a Equipe Pedagógica das Unidades Escolares, a fim de obter ou prestar informações; 

interpretar, divulgar, pesquisar documentos legais emanados por órgãos Federais, Estaduais e 

Municipais; elaborar junto à Secretária de Educação o calendário escolar letivo anual, de acordo com 

as normas estabelecidas pelas Leis Federais e Municipais; Realizar outras atividades correlatas com 

a função. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 
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(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conhecimentos Específicos:  A especificidade da função supervisora numa perspectiva histórica; A 

supervisão de ensino a serviço da garantia de educação escolar de qualidade como direito de todos; a 

dimensão cooperativa e integradora do trabalho da supervisão nos espaços intra e inter-escolares; 

Didática e Prática de Ensino; Planejamento, organização curricular, estratégias pedagógicas, gestão e 

avaliação nas práticas educacionais. Avaliação da aprendizagem; Impacto das inovações tecnológicas 

no ensino e na aprendizagem. Liderança.  Relações interpessoais; Educação inclusiva; Gestão 

Democrática e autonomia da escola, Projeto político-pedagógico; Interdisciplinaridade e 

transversalidade; As tendências pedagógicas na educação; Dinamização do processo de comunicação 

como fator de gestão da ação Pedagógica; O conselho de classe no processo avaliativo; Plano de 

Ensino e Plano de Aula; A relação do trabalho do supervisor com os demais componentes da escola; 

Contribuições para a melhoria contínua das condições técnicas, organizacionais e humanas do processo 

educacional desenvolvido nas instituições de ensino; Pedagogia de Projetos; Educação escolar e 

qualidade de ensino; A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/1996 e a 

estruturação do sistema educacional brasileiro; Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil; 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; Temas Transversais; Diretrizes e 

fundamentos legais para a educação básica, educação de jovens e adultos e educação especial. 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE AREAL  
 

 
 

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
 

Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto – (4ª série) 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Limpar e arrumar as dependências e instalações da Câmara 

Municipal, a fim de mantê-la nas condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que 

serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; Percorrer 
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as dependências da unidade em que serve, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como 

ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; Manter a devida higiene e 

conservação das instalações sanitárias e de cozinha; Remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, 

janelas e equipamentos; Preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da 

Câmara; Verificar o prazo de validade dos alimentos antes de prepará-los; Manter limpos os utensílios de 

copa e cozinha efetuando a lavagem e guarda; Verificar o estado de conservação dos alimentos, 

separando os que não estejam em condições adequadas de utilização, a fim de assegurar a qualidade 

dos produtos consumidos; Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens 

relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando 

for o caso; Receber e armazenar os gêneros alimentícios, material de limpeza de acordo com normas e 

instruções estabelecidas, a fim de atender aos requisitos de conservação e higiene; Manter limpo e 

arrumado o material sob sua guarda; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, 

bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe 

manter limpos e com boa aparência; Cumprir mandados internos e externos, executando tarefas de 

coleta e entrega de documentos, mensagens ou pequenos volumes; Executar outras tarefas correlatas. 

Conteúdo Programático: 

Língua Portuguesa:  Leitura e interpretação; Alfabeto: vogal, Semivogal e Consoantes, Letras 

maiúsculas e minúsculas; Encontro Vocálico; Encontro Consonantal; Sílaba: número de sílabas, Sílaba 

Tônica e sua classificação; Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, 

umas); Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de 

interrogação e ponto de exclamação; Ortografia; Antônimos/sinônimos; Diminutivo/aumentativo; 

Singular/Plural; noções básicas de acentuação gráfica. 

Matemática : Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais: operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão; Números pares e Números ímpares; Número decimal: operações; Sistemas de 

Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – problemas; Sistema 

Monetário Nacional; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça 

parte; Raciocínio lógico; Sucessor e Antecessor (até 1000); Porcentagem; resolução e interpretação de 

problemas sobre as quatro operações. 

Conhecimentos Específicos:  Manuseio de Produtos de Limpeza e ferramentas de trabalho. Noções de 

Administração Pública. Noções Básicas de Relações Humanas. Noções de Controle de Material. Noções 

Básicas de Atendimento ao Público. Noções Básicas de Higiene. Direitos e Deveres do Funcionário 

Público. Prevenção de Acidentes. Limpeza e manutenção de móveis e imóveis. Regras básicas de 

comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. 

Prevenção de incêndios. 
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Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 

Escolaridade : Curso de Nível Técnico em Contabilidade, Registro no órgão competente - CRC. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada. 

Descrição do Cargo/Atribuição: Auxiliar na organização dos serviços de contabilidade da Câmara 

Municipal, envolvendo o plano de contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração, 

para possibilitar o controle contábil, orçamentário e patrimonial; Conduzir a análise e a classificação 

contábil dos documentos comprobatórios das operações realizadas, de natureza orçamentária ou não, 

de acordo com o plano de contas da Câmara Municipal; Acompanhar a execução orçamentária da 

Câmara Municipal, examinando empenhos de despesas em face da existência de saldo nas dotações; 

Executar todas as tarefas de escrituração; Executar os trabalhos de análise e conciliação de contas, 

conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações 

contábeis; Auxiliar na elaboração de balanços, balancetes, notas explicativas, mapas e outros 

demonstrativos financeiros da Câmara Municipal; Informar processos, dentro de sua área de atuação, e 

sugerir métodos e procedimentos que visem a melhor coordenação dos serviços contábeis; Organizar 

relatórios sobre a situação econômica, financeira e patrimonial da Câmara Municipal, transcrevendo 

dados e emitindo pareceres; Supervisionar o arquivamento de documentos contábeis; Orientar e treinar 

os servidores que o auxiliam na execução de tarefas típicas da classe; Organizar, elaborar e analisar 

prestações de contas; Extrair, registrar, conferir e controlar empenhos, notas de caixa de recebimento, 

notas de caixa de pagamentos, cheques e autorizações de pagamentos; Auxiliar no controle dos 

suprimentos de fundos concedidos, efetuando a baixa de responsabilidade quando da prestação de 

contas; Auxiliar na conferência e classificação dos movimentos da tesouraria; Fazer conciliações de 

extratos bancários; Auxiliar na elaboração de prestações de contas de convênios, acordos e outros; 

Auxiliar o contador na elaboração do controle de custeio; Executar serviços de digitação e operação de 

programas contábeis, de tesouraria, de folha de pagamento e outros da área de Contabilidade; Auxiliar 

na elaboração de relatórios de atividades desenvolvidas pelo órgão; Executar outras tarefas correlatas. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 
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Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conteúdos de Matemática : Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. 

Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. 

Potenciação e radiciação. Operações com frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° 

grau. Expressões algébricas. Equações de 2° grau. E quações envolvendo frações algébricas. Relação 

entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis. 

Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e 

geométricas). Juros simples e composto. Análise combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções 

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e 

circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. 

Raciocínio Lógico. 

Conhecimentos Específicos:  Contabilidade Geral: objetivo, finalidade; conceito, objeto e campo de 

atuação; patrimônio e suas variações; contas (conceito, tipos e plano de contas); escrituração; métodos, 

diário, razão e livros auxiliares; fatos contábeis; registro de operações mercantis e de serviços; ajustes e 

levantamento de demonstrativos financeiros (Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do 

Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido). Débito e crédito. Contabilidade Pública: 

conceito e campo de atuação. Bens Públicos: conceito e classificação. Orçamento: conceito, elaboração 

e regime orçamentário. Créditos Adicionais: conceito e classificação; receitas e despesas orçamentárias; 

estágios e classificação; receitas e despesas extra-orçamentárias; variações independentes da execução 

orçamentária. Sistema de Contas: conceito e classificação. Demonstrativos Contábeis: balanços 

orçamentários, financeiro patrimonial e demonstrativo das variações patrimoniais. Orçamento Público: 

características, técnicas de elaboração; exercício financeiro; execução orçamentária. IV - Legislação: Lei 

4.320 de 17/03/64; Lei 8.666 de 21/06/93 com alterações da Lei 8.883/94 e suas atualizações; Lei 

Complementar 101 de 04/05/2000; Lei 6.404 de 31/12/76 com alterações da Lei 10.303/01. 

 
 

SAAESA DO MUNICÍPIO DE AREAL 
 

 
 

Cargo: LABORATORISTA  
 

Escolaridade:  Curso Superior Completo nas áreas de Engenharia Química, Bioquímica ou Biologia, com 

registro no órgão Competente. 

Experiência:  O cargo não exige experiência anterior comprovada 

Descrição do Cargo/Atribuição : Realizar coletas e exames bacteriológicos em águas brutas e tratadas; 

realizar exames físico-químicos das águas das Estações de Tratamento, poços artesianos, reservatórios 

e pontas de redes; promover o recolhimento de amostras de águas brutas e tratadas para exames de 
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laboratório; preparar meios de cultura, e esterilizar os materiais utilizados nas análises; promover e 

orientar as dosagens e regulagens dos produtos químicos em todas as etapas do tratamento de água; 

coletar e organizar dados técnicos e científicos para estudos; receber e distribuir serviços, podendo 

exercer chefia de Seção ou setor; emitir relatórios das atividades executadas; elaborar roteiros em 

coletas; receber e dar informações sobre a qualidade da água; Verificar e sugerir modificações ou 

criação de impressos com vista e racionalização dos fluxos de custos operacionais no setor; prestar 

informações em processos com conhecimento dos superiores; requisitar materiais; assessorar os 

superiores nos assuntos de sua especialização; executar atividades afins. 

Conteúdo Programático: 

Conteúdos de Português : Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 

gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do 

adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras 

(porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim).  Classificação 

das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, 

conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras – 

elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, 

orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 

concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. 

Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura. 

Conhecimentos Específicos : Conceitos de normalidade, molaridade, equivalente grama, peso 

molecular, nomenclatura química: ácidos, bases, sais simples e duplos, 3 vidraria de : princípios básicos. 

Conhecimento do sistema condominial de esgotamento sanitário: princípios básicos, dimensionamento 

de redes e processos executivos, dimensionamento de elevatórias, processos de tratamento de água e 

esgotos, peças e tipos de  materiais para sistemas de água e esgotos, saúde pública, doenças de 

veiculação hídrica. Substâncias puras, misturas, separações de misturas; - Funções inorgânicas: ácidos, 

bases, sais, óxidos; - Reações Químicas: análise, síntese, simples troca, dupla troca, óxido - redução; - 

Gases; - Cálculos Estequimétricos; - Soluções: concentrações, diluições, misturas de soluções, análise 

volumétrica; - Cinética Química, Equilíbrio Químico, pH e pOH; Química Orgânica: hidrocarbonetos, 

compostos orgânicos oxigenados, nitrogenados e haletos. Aparelhagem e vidraria de laboratório químico 

em geral. Técnicas básicas de laboratório. Reagentes e soluções padrões. Titimetria. Potenciometria. 

Colorimetria. Espectrofotometria. Segurança em laboratório. Determinações analíticas de água e esgoto. 

Saneamento: processos de tratamento de água e esgoto. Microbiologia: descontaminação e descarte de 

resíduos contaminados, esterilização, exame bacteriológico de água e esgoto. Noções de meio 
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ambiente: noções de ecologia; poluição do ar; água e solo; ciclo da água na natureza; distribuição de 

água no planeta; contaminação da água e origem dos resíduos sólidos. 

 

 

 

 Obs.: A empresa não indica bibliografia para os co ncursos públicos que realiza. 

Os objetos de avaliação constam do edital de abertu ra. A empresa não dispõe de 

informações relativas ao material de estudo ou a re ferência bibliográfica.  

 


