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A Prefeitura Municipal de Jaboticabal, com sede à Esplanada do Lago Carlos Rodrigues Serra, nº 160, em 

Jaboticabal-SP, representado pelo senhor José Carlos Hori, Prefeito Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Administração e devidamente autorizada pelo Prefeito Municipal, faz saber a todos quantos, este 
Edital virem ou dele tomarem conhecimento e nos termos do Art. 37, inciso II da Constituição Federal, e da 
Lei Municipal nº 3.734 de 2008, estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas, destinado 
ao provimento de cargos públicos existentes ou que venham a se abrir, no prazo de validade do concurso, 
para as seguintes categorias: 

 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO GRUPO OCUPACIONAL 
Técnico Municipal de Nível 

Superior A, na 
Especialidade de: 

REQUISITOS MÍNIMOS 
PARA INSCRIÇÃO 

VAGAS CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BASE MENSAL 

 
01 

 
Engenharia de Alimentos 

Formação de Nível Superior 
na área e registro no 
respectivo conselho. 

 
01 

 
40 horas 

 
R$ 2.249,85 

 
02 

 
Arquitetura 

Formação de Nível Superior 
na área e registro no 
respectivo conselho. 

 
01 

 
40 horas 

 
R$ 2.249,85 

 
03 

Engenharia Agrônoma Formação de Nível Superior 
na área e registro no 
respectivo conselho. 

 
01 

 
40 horas 

 
R$ 2.249,85 

 
04 

Enfermagem em 
Medicina do Trabalho 

Formação de Nível Superior 
na área e registro no 
respectivo conselho. 

 
01 

 
40 horas 

 
R$ 2.249,85 

 
05 

Analista em Recursos 
Humanos 

Formação de Nível Superior 
na área de Administração ou 

curso de especialização e 
registro no respectivo 

conselho. 

 
01 

 
40 horas 

 
R$ 2.249,85 

 
06 

Engenharia Tráfego, 
Transporte 
 e Trânsito 

Formação de Nível Superior 
na área e registro no 
respectivo conselho. 

 
01 

 
40 horas 

 
R$ 2.249,85 

 
07 

 
Engenharia de  

Segurança Trabalho 

Formação de Nível Superior 
na área e registro no 
respectivo conselho. 

 
02 

 
40 horas 

 
R$ 2.249,85 

 
08 

 
Analista em Sistemas 

Formação de Nível Superior 
na área e registro no 
respectivo conselho. 

 
01 

 
40 horas 

 
R$ 2.249,85 
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I. DAS INSCRIÇÕES 

I.1  As inscrições serão recebidas pela empresa especializada, responsável pelo concurso público, nos dias, 
horários e local seguintes: 
I.1.1 DATAS: 15 de outubro a 13 de Novembro de 2009. Somente nos dias úteis. 
I.1.2 HORÁRIO: 08h às 12h e das 13:30h às 17:00hs. 
I.1.3 LOCAL: E.M.E.F “Coronel Vaz”. 
I.1.4 ENDEREÇO:. Avenida Major Novaes s/nº (entrada pelo portão da Secretaria). Jaboticabal - SP 
 
I.2. Condições Gerais e específicas para o exercício profissional serão comprovadas por ocasião da 
contratação, inclusive a capacitação física e mental, através de laudo expedido pelo serviço médico oficial da 
Prefeitura de Jaboticabal. 
 
I.3. No ato da inscrição, o candidato deverá: 
a. Preencher a ficha de Inscrição de forma legível e sem rasuras; 
b. Entregar juntamente com a ficha de inscrição, uma cópia do RG (identidade com foto); 
c. Entregar duas fotografias 3x4 recentes e iguais; 
d. Pagar no mesmo local, o preço da inscrição no valor de: R$50,00 (cinqüenta reais) – Ensino Superior. 
 
I.4. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do preço de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado; 
I.5. As inscrições devem ser efetuadas pessoalmente pelo candidato e, na hipótese de inscrições por 
procuração, será esta arquivada, juntamente com a inscrição, respondendo o Procurador pelos desvios, se 
houver. 
I.6. O valor da inscrição não será devolvido em hipótese alguma e, sendo o pagamento através de cheque, 
será considerada nula a inscrição se houver a devolução do respectivo cheque. 
I.7.As pessoas portadoras de deficiência têm assegurado o direito de se inscreverem no presente Concurso 
Público, devendo entregar cópia autenticada, no ato da inscrição, do laudo médico atualizado, atestando a 
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código CID, bem como a provável causa 
de deficiência, obedecido ao disposto no Decreto Federal n° 3.298 de 20/12/1999, que regulamentou a Lei 
Federal n° 7.853, de 24/10/1989, recepcionada pela Lei Municipal, sendo reservadas 5% das vagas para as 
pessoas portadoras de deficiência que assim declararem no ato da inscrição, conforme Lei nº 3736 de 03 de 
Abril de 2008 e Lei 3.109 de 30/12/2002. Somente poderá ser nomeado o candidato cuja deficiência for 
compatível com as atividades e que esteja em condições para executá-la. 
 
I.8.O candidato portador de deficiência que necessitar de condições operacionais especiais para a realização 
da prova, deverá solicitá-las no ato da inscrição, garantindo assim, o preparo das condições adequadas para 

ANEXO GRUPO OCUPACIONAL 
Técnico Municipal de 
Nível Superior B, na 
Especialidade de: 

REQUISITOS MÍNIMOS 
PARA INSCRIÇÃO 

VAGAS CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BASE MENSAL 

 
09 

 
Fiscalização Tributária 

Formação de Nível Superior 
na área de Direito ou 

Administração. 

 
01 

 
40 horas 

 
R$ 1.712,58 

 
10 

 
Biblioteconomia 

Formação de Nível Superior 
na área de atuação. 

 
01 

 
40 horas 

 
R$ 1.712,58 

 
11 

 
Agente Cultural 

Formação de Nível Superior 
em História ou Artes. 

 
02 

 
40 horas 

 
R$ 1.712,58 

 
12 

 
Educador Social 

Formação de Nível Superior 
na área de Assistência 

Social. 

 
01 

 
40 horas 

 
R$ 1.712,58 

 
13 

Gerente de Recursos 
Humanos 

Formação de Nível Superior 
na área de Administração 

 
01 

 
40 horas 

 
R$ 1.712,58 
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a sua participação nas provas. No que se refere ao conteúdo da provas e à avaliação, as pessoas portadoras 
de deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos. 
I.9. Serão reservadas 20% das vagas para as pessoas negras ou pardas que assim se declararem no ato da 
inscrição, conforme Lei Municipal 3.134, de 20 de Maio de 2003. 
I.10. No ato de inscrição, que importará no conhecimento e aceitação tácita das condições estabelecidas, 
pelo presente Edital, o candidato receberá um Protocolo de Inscrição, que deve ser apresentado toda vez que 
solicitado durante as provas. 
I.11.A inscrição será considerada sem efeito a qualquer tempo, sem prejuízo das sanções legais, se for 
verificada falsidade nas declarações do candidato. 
 

II.CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A CONTRATAÇÃO 
 

II.1.O candidato ao emprego público, objeto deste concurso, deverá comprovar, por ocasião da contratação: 
a. ser brasileiro ou gozar de prerrogativas do art. 12, da Constituição Federal.; 
b. estar em gozo dos direitos civis e políticos; 
c. estar quite com a Justiça eleitoral; 
d. estar quite com o Serviço Militar, se do sexo masculino; 
e. não estar sendo processado nem ter sido condenado por crime contra o patrimônio e a fé pública; 
f. ter capacidade física e mental para o exercício do cargo; 
g. possuir os requisitos mínimos  exigidos para a respectiva categoria, constante deste Edital; 
h. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos. 

 
II.2.Não estar aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória, ou seja 70 
anos. 
II.3.Não receber proventos de aposentadoria, a teor do artigo 37 §10 da Constituição Federal, com a  redação 
da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1.998. 
II.4.A comprovação de preenchimento das Condições Especiais estabelecidas pelo presente Edital será 
exigida por ocasião da contratação sob pena de perda de direito à vaga e nulidade dos atos praticados pelo 
candidato. 
II.5.Após convocação de aprovados no Concurso Público, o candidato portador de deficiência será submetido 
à avaliação perante uma junta multidisciplinar, que fornecerá o laudo comprobatório de sua capacidade para 
o exercício das funções inerentes ao cargo público. 
II.6.Na falta de candidatos habilitados para as vagas reservadas aos negros ou pardos e aos portadores de 
deficiência, essas vagas serão preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem 
classificatória. 

III. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
III.1. AS DATAS E LOCAIS de realização do Concurso serão divulgados a partir de 21 (vinte e um) de 
novembro de 2009, nos sites www.jaboticabal.sp.gov.br e www.expandconcursos.com.br e pela imprensa de 
Jaboticabal - SP. 
 

IV - TIPOLOGIA DAS PROVAS 
IV.1. As provas serão organizadas, aplicadas e corrigidas por empresa especializada, assim como a 
classificação dos candidatos e demais atos inerentes ao certame, sob a supervisão e controle da Comissão 
Especial de Concurso Público de Jaboticabal. 
IV.2. Os candidatos serão submetidos à PROVA ESCRITA, com valor total de 100 (cem) pontos, de acordo 
com o ANEXO de cada categoria. 
IV.3. A fim de preparar-se para as provas, o candidato poderá lançar mão de toda e qualquer bibliografia 
adequada ao seu nível de escolaridade desde que siga o conteúdo programático especificado no ANEXO da 
categoria. 
 

V. DA PARTICIPAÇÃO NAS PROVAS 
V.1. Os candidatos deverão comparecer ao local da realização das provas, apropriadamente trajados, com 
uma antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para o início das provas, munidos de: 
 a) documento original de identidade com foto; 
 b) protocolo de inscrição; 
 c) caneta esferográfica preta, lápis preto n.2, borracha. 
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V.2 Para identificação, no dia da prova, não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que 
autenticados, nem protocolos de entrega dos referidos documentos. 
V.3. Não será permitida a entrada, no recinto de realização das provas, de candidatos retardatários ou que 
não apresentarem o Protocolo de Inscrição e/ou documento de Identidade com foto. 
V.4. Não serão aceitos na sala de provas: livros, cadernos, calculadoras, celular ou qualquer outro material 
que propicie fraude, sendo sumariamente retirados da sala de provas os candidatos que tentarem lançar mão 
de meios não convencionais para realização das provas, assim como aqueles cujo comportamento se revele 
inconveniente e perturbador da boa ordem. 
V.5. O não comparecimento do candidato a qualquer das provas, significará sua desistência do CONCURSO 
PÚBLICO, ficando, portanto, automaticamente desclassificado. 
V.6. Não haverá segunda chamada para as provas e, em nenhuma hipótese, serão aplicadas as provas em 
locais ou horários diferentes daqueles fixados para todos os candidatos, não sendo admitida a entrada de 
retardatários, após o início das mesmas.  
V.7. Por razões de ordem técnica e de direitos autorais, não serão fornecidos exemplares do caderno de 
questões a instituições públicas ou privadas, nem será permitido ao candidato levar consigo o referido 
caderno de provas. 
V.8. O tempo estimado para a realização da prova escrita é de TRÊS HORAS e o candidato somente poderá 
retirar-se da sala após decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova. 
V.9. Será considerado aprovado o candidato que obtiver aproveitamento igual ou superior a 50% (cinquenta 
por cento) do valor total da prova escrita. 
 

VI – DA CLASSIFICAÇÃO 
VI.1. A classificação final dos candidatos obedecerá aos dispositivos no item V.9, deste Edital. 
VI.2. Na hipótese de empate na classificação final, entre dois ou mais candidatos, o desempate ocorrerá pelo 
critério de idade, prevalecendo a maior idade do candidato. Permanecendo o empate prevalecerá a maior 
nota na prova de conhecimentos específicos. 
VI.3. A lista de classificação dos candidatos será divulgada nos sites www.jaboticabal.sp.gov.br e 
www.expandconcursos.com.br, assim como publicada pela imprensa. 
 

VII – DOS RECURSOS 
VII.1. No prazo de três dias úteis, a contar da data de divulgação dos resultados, o candidato poderá interpor 
recurso contra erros formais ou classificação, desde que devidamente fundamentado. 
VII.2. O recurso devidamente fundamentado deverá ser protocolado no Sistema Prático da Prefeitura de 
Jaboticabal, dirigido à Comissão de CONCURSO PÚBLICO, que o julgará em 1ª Instância, com o auxílio da 
empresa que operacionalizará este certame. 
VII.3. Decorridos três dias úteis da data da divulgação da classificação final, em não havendo recursos, o 
CONCURSO PÚBLICO será homologado para fins de direito. 
VII.4. Em nenhuma hipótese haverá revisão de provas, ficando os recursos restritos às questões de ordem 
legal, relacionados ao Edital ou a erros formais na contagem dos pontos. 
VII.5. Independentemente de provocação, a Comissão do CONCURSO PÚBLICO poderá, de ofício, rever 
quaisquer falhas apuradas no decorrer do certame. 
 
 

VIII - DA CONVOCAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 
VIII.1. A convocação para a posse dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação, sendo que 
as contratações serão efetivadas de acordo com a necessidade de serviço, respeitados os dispositivos da 
LCF 101/2000, no prazo de validade do concurso, momento em que os candidatos serão submetidos ao 
exame de capacitação de saúde física e mental, através do serviço municipal da saúde. 
VIII.2. A nomeação dos aprovados obedecerá às normas do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, 
assim como às normas gerais e específicas da Administração Municipal. 
VIII.3. O candidato convocado deverá apresentar os documentos exigidos para o exercício do cargo público, 
sendo-lhe fornecida a requisição para o exame de sanidade física e mental, o qual será realizado por órgão 
do serviço médico oficial, sendo todos esses documentos indispensáveis para que o candidato tome posse e 
entre no exercício do cargo. 
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IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
IX.1. O CONCURSO PÚBLICO de que trata este Edital terá validade de 02 (dois) anos, contado da data de 
sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse do público e a critério da 
administração. 
IX.2. Os casos omissos serão julgados pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, ouvida a Comissão de 
CONCURSO PÚBLICO, e de acordo com as normas legais pertinentes. 
 

Jaboticabal, em 10 de outubro de 2009. 
JOSÉ CARLOS HORI 
Prefeito Municipal
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ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A NA ESPECIALIDADE DE  
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 
PORTUGUÊS: 
Ortografia: Acentuação gráfica; Divisão silábica; Classificação das palavras quanto ao acento tônico 
e quanto ao número de sílabas; Classificação das palavras e flexões: Substantivo: gênero, 
número e grau; Adjetivo: gênero, número e grau; Advérbios; Verbos regulares: 1ª, 2ª e 3ª 
conjugações; Verbos irregulares: ser, estar, dar, ter e compostos, haver, reaver, querer, fazer, 
trazer, requerer, ver, vir, ir, pôr e compostos, verbos em EAR e IAR; Relações sintáticas: Emprego 
dos pronomes pessoais, relativos e de tratamento; Concordância verbal e nominal; Regência verbal 
e nominal; Crase.  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Legislação Sanitária e das Relações de Consumo, Controle em processo (fabricação e distribuição), 
Monitoramento da qualidade sanitária de alimentos (comercialização e manipulação. Planejamento, execução 
e implantação de projetos de unidades de processamento ("plant lay-out", instalações industriais, 
equipamentos); Padrões de qualidade e identidade de produtos, aplicação destes padrões pelas indústrias, 
direitos do consumidor. Manutenção preventiva de equipamentos, visando a garantia da qualidade do produto 
e da programação industrial. Qualidade da matéria-prima, que assegure um produto industrializado saudável, 
com alto rendimento e em condições higiênico-sanitárias e nutricionais apropriadas. Métodos, técnicas e 
instrumentos aplicados em controle de qualidade, de determinação das propriedades químicas, físicas, 
características microbiológicas, nutricionais e sensoriais dos alimentos. Legislação federal, estadual e 
municipal relacionada à fiscalização sanitária de produtos e serviços afetos à área de alimentos. Aspectos de 
interesse da saúde em análise de projetos de instalação, reforma ou expansão de indústrias de alimentos, 
linhas de processamento, equipamentos e processos tecnológicos para industrialização das matérias-primas 
alimentícias de origem vegetal e animal. Etapas de preparo e conservação dos alimentos de origem animal e 
vegetal, desde a seleção da matéria prima, controle de qualidade final, cuidados na fabricação dos produtos 
alimentícios, até a colocação do produto no mercado. Avaliação de Risco, Caracterização de Risco e 
Comunicação de Risco, visando garantir a segurança dos alimentos e a proteção à saúde da população. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades nacionais e internacionais relativas à política, história, geografia e economia. 
 
BIBLIOGRAFIA. A fim de preparar-se para a prova, o candidato poderá lançar mão de toda e qualquer 
bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada a seu nível de escolaridade, conforme 
programa acima. 
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ANEXO 02 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A NA ESPECIALIDADE DE 

ARQUITETURA 
 

PORTUGUÊS: 
Ortografia: Acentuação gráfica; Divisão silábica; Classificação das palavras quanto ao acento tônico 
e quanto ao número de sílabas; Classificação das palavras e flexões: Substantivo: gênero, 
número e grau; Adjetivo: gênero, número e grau; Advérbios; Verbos regulares: 1ª, 2ª e 3ª 
conjugações; Verbos irregulares: ser, estar, dar, ter e compostos, haver, reaver, querer, fazer, 
trazer, requerer, ver, vir, ir, pôr e compostos, verbos em EAR e IAR; Relações sintáticas: Emprego 
dos pronomes pessoais, relativos e de tratamento; Concordância verbal e nominal; Regência verbal 
e nominal; Crase.  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
1. Política nacional de habitação e desenvolvimento urbano: aspectos históricos, instrumentos e legislação. 2. 
Urbanismo e Meio Ambiente: conceito de Meio Ambiente; meio ambiente e desenvolvimento - o desafio 
urbano, a degradação ambiental e o desenvolvimento sustentável; a qualidade ambiental nas cidades. 3. 
Legislação Urbana: Código de Obras (Edifício), Plano Diretor, uso e parcelamento do solo; Código de 
Posturas. 4. Estatuto das Cidades - Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 5. Equipamentos e serviços 
urbanos: necessidades, adequação, tipo, dimensionamento e localização; controle de uso e da ocupação do 
solo; estrutura urbana; sistema viário; projetos de urbanização; loteamentos. 6. Elaboração de Projetos 
Arquitetônicos, Urbanísticos e Paisagísticos: Elaboração de Programas de Necessidades; Estudo de 
Viabilidade Física e Econômica de Empreendimentos; Elaboração de Estudo Preliminar; Elaboração de 
Anteprojeto; Elaboração de Projeto Executivo; Informática aplicada à Arquitetura; Interpretação das Normas 
Brasileiras:NBR 5671, NBR 5675, NBR 13531; Controle Ambiental das Edificações: (térmico, acústico e 
luminoso); Aplicação de recursos básicos de Controle Ambiental para aproveitamento da ventilação e controle 
da insolação em projetos habitacionais na região amazônica; Interações básicas entre o projeto arquitetônico 
e os projetos de Drenagem Urbana, Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário; Projetos 
Complementares; Programação, controle e Fiscalização de Obras; Legislação Ambiental e Urbanística. Lei de 
acessibilidade - Decreto Lei nº 5296. Informática avançada - CAD. 7. Levantamento e Análise de Informações 
Básicas para Planos, Programas e Projetos: Métodos e Técnicas de Desenho Urbano: Interpretação de 
levantamento físico-territoriais: planialtimétrico, cadastrais, ambientais e geotécnicos; Interpretação de 
levantamentos sócio-econômicos: Uso e ocupação do solo, renda da população, estrutura fundiária; Estudos 
e cálculos sobre densidades populacionais, habitacionais, líquidas e brutas relativos à questão habitacional; 
Gestão Urbana e Instrumentos de Gestão: Interpretação da Legislação Urbanística nos níveis municipal, 
estadual e federal; Interpretação de Estudos de impactos urbanos e ambientais relativos à execução de 
projetos habitacionais e/ou urbanísticos. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades nacionais e internacionais relativas à política, história, geografia e economia. 
 
BIBLIOGRAFIA. A fim de preparar-se para a prova, o candidato poderá lançar mão de toda e qualquer 
bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada a seu nível de escolaridade, conforme 
programa acima. 
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ANEXO 03 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A NA ESPECIALIDADE DE 

ENGENHARIA AGRÔNOMA 
 

PORTUGUÊS: 
Ortografia: Acentuação gráfica; Divisão silábica; Classificação das palavras quanto ao acento tônico e quanto 
ao número de sílabas; Classificação das palavras e flexões: Substantivo: gênero, número e grau; Adjetivo: 
gênero, número e grau; Advérbios; Verbos regulares: 1ª, 2ª e 3ª conjugações; Verbos irregulares: ser, 
estar, dar, ter e compostos, haver, reaver, querer, fazer, trazer, requerer, ver, vir, ir, pôr e compostos, verbos 
em EAR e IAR; Relações sintáticas: Emprego dos pronomes pessoais, relativos e de tratamento; 
Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Crase.  
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
1. Conhecimentos em Agroecologia: Conceitos e Princípios de Agroecologia. 2. O Conceito de 
Agroecossistema: estrutura e funcionamento. 3. Fatores associados aos sistemas vegetais e animais em suas 
relações com o meio ambiente. 4. O papel da agricultura na proteção da biodiversidade regional e global; 5. 
Solos: Sistema Brasileiro de Classificação de Solos; 6. Manejo e Conservação; 7. Matéria Orgânica; 8. 
Relação C/N; 9. Microbiologia do Solo; 10. Compostagem Orgânica, Relação solo-água-planta; 11. Fertilidade 
do Solo; 12. Interpretação de Análise do Solo; 13. Nutrição Mineral das Plantas; 14. Princípios básicos de 
ecologia da população vegetal. 15. Fluxos de energia e nutrientes na agricultura. 16. Interações, diversidade e 
estabilidade em agroecossistemas. 17. A transição da agricultura tradicional/convencional à agricultura 
agroecológica. 18. Desenvolvimento Rural Sustentável; 19. Fruticultura com ênfase em açaí, cupuaçu, 
laranja, limão, coco, maracujá, abacaxi, banana. 20. Olericultura com ênfase em folhosas e condimentares. 
21. Culturas alimentares principalmente: arroz, milho, feijão, mandioca. 22. Fibras naturais: juta, malva e 
curauá. 23. Culturas industriais: Cacau, dendê, pimenta-do-reino. 24. Sistemas Agroflorestais Sustentáveis. 
25. Criação de pequenos, médios e grandes animais: índices zootécnicos, manejo, instalações, sanidade. 26. 
Noções de defesa sanitária animal e vegetal: principais instrumentos de controle; principais pragas e 
doenças; 27. Manejo integrado de pragas; 28. Pragas de produtos agrícolas armazenados; 29. Agrotóxicos: 
Conceito, características dos produtos e impacto do uso de agrotóxicos no ambiente. 30. Irrigação e 
Drenagem: Tipos de sistemas de irrigação e critérios de seleção. 31. Manejo da irrigação. 32. Avaliação da 
necessidade de drenagem. 33. Tipos de sistemas de drenagem agrícola. 34. Comercialização agrícola: 
funções, canais, classificação, embalagem e armazenamento. 35. Noções de mecanização agrícola: tratores 
agrícolas, máquinas e equipamentos de tração animal e tratorizada. 36. Noções de Gestão do Agronegócio: 
Arranjos Produtivos 20. Locais, Cadeia Produtiva, Cadeia de Suprimento, Sistema Agroindustrial, 
Administração da Propriedade Rural, funções do Administrador Rural, Associativismo, Cooperativismo. 37. 
Gestão Participativa: cadeia produtiva, cadeia de suprimento, sistema agroindustrial, administração da 
propriedade rural, funções do administrador rural. 38. Crédito Rural, elaboração, análise e acompanhamento 
de projetos agropecuários. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades nacionais e internacionais relativas à política, história, geografia e economia. 
 
BIBLIOGRAFIA. A fim de preparar-se para a prova, o candidato poderá lançar mão de toda e qualquer 
bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada a seu nível de escolaridade, conforme 
programa acima. 
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ANEXO 04 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A NA ESPECIALIDADE DE 

ENFERMAGEM EM MEDICINA DO TRABALHO 
 

PORTUGUÊS: 
Ortografia: Acentuação gráfica; Divisão silábica; Classificação das palavras quanto ao acento tônico e quanto 
ao número de sílabas; Classificação das palavras e flexões: Substantivo: gênero, número e grau; Adjetivo: 
gênero, número e grau; Advérbios; Verbos regulares: 1ª, 2ª e 3ª conjugações; Verbos irregulares: ser, 
estar, dar, ter e compostos, haver, reaver, querer, fazer, trazer, requerer, ver, vir, ir, pôr e compostos, verbos 
em EAR e IAR; Relações sintáticas: Emprego dos pronomes pessoais, relativos e de tratamento; 
Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Crase.  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Conceito de saúde do trabalhador;  
Relação trabalho-saúde e doença;  
Fatores que afetam a saúde do trabalhador;  
Avaliação periódica de saúde do trabalhador;  
Prevenção de acidentes ocupacionais e de doenças do trabalho; 
Noções de ergonomia;  
Problemas de saúde do trabalhador causados pelo ruído;  
Lesões por esforços repetitivos;  
Participação da enfermagem no Serviço de atendimento ao Trabalhador;  
Verificação e controle de sinais vitais;  
Administração de medicamentos (via oral, subcutânea, intramuscular, endovenosa, instilações oculares e 
auriculares e nebulização); 
Verificação de peso e altura;  
Cuidados com feridas e técnica de curativo limpo e contaminado. 
Portaria nº 3214 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e alterações. 
Ética Profissional. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades nacionais e internacionais relativas à política, história, geografia e economia. 
 
 
BIBLIOGRAFIA. A fim de preparar-se para a prova, o candidato poderá lançar mão de toda e qualquer 
bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada a seu nível de escolaridade, conforme 
programa acima. 
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ANEXO 05 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A NA ESPECIALIDADE DE 

ANALISTA EM RECURSOS HUMANOS 
 

PORTUGUÊS: 
Ortografia: Acentuação gráfica; Divisão silábica; Classificação das palavras quanto ao acento tônico e quanto 
ao número de sílabas; Classificação das palavras e flexões: Substantivo: gênero, número e grau; Adjetivo: 
gênero, número e grau; Advérbios; Verbos regulares: 1ª, 2ª e 3ª conjugações; Verbos irregulares: ser, 
estar, dar, ter e compostos, haver, reaver, querer, fazer, trazer, requerer, ver, vir, ir, pôr e compostos, verbos 
em EAR e IAR; Relações sintáticas: Emprego dos pronomes pessoais, relativos e de tratamento; 
Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Crase.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Legislação trabalhista; 
Gestão administrativa e logística de RH, inclusive folha de pagamento, gerenciamento de documentos, dados 
e sistemas de informação gerencial. 
Recrutamento e Seleção - Vantagens e Desvantagens dos recrutamentos interno e externo;  
Tipos de recrutamento; e Métodos e técnicas de seleção  
Treinamento e Desenvolvimento - Os cinco passos (levantamento das necessidades, planejamento, 
validação, implementação e avaliação); 
Técnicas modernas de treinamento (Dramatização, dinâmica de grupo e jogos empresariais) 
Avaliação do Desempenho – Objetivos;  
Métodos de avaliação e Feedback da avaliação  
Noções de Administração de Pessoal – Admissão; Férias; Remuneração; e Rescisão contratual. 
Sistemas de avaliação de cargos; administração de cargos e salários. 
Relações sociais no trabalho, negociação e resolução de problemas. 
Acompanhamento de carreiras; 
Ética Profissional. 

 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades nacionais e internacionais relativas à política, história, geografia e economia. 
 
BIBLIOGRAFIA. A fim de preparar-se para a prova, o candidato poderá lançar mão de toda e qualquer 
bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada a seu nível de escolaridade, conforme 
programa acima. 
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ANEXO 06 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A NA ESPECIALIDADE DE 

ENGENHARIA TRÁFEGO, TRANSPORTE E TRÂNSITO 
 

PORTUGUÊS: 
Ortografia: Acentuação gráfica; Divisão silábica; Classificação das palavras quanto ao acento tônico e quanto 
ao número de sílabas; Classificação das palavras e flexões: Substantivo: gênero, número e grau; Adjetivo: 
gênero, número e grau; Advérbios; Verbos regulares: 1ª, 2ª e 3ª conjugações; Verbos irregulares: ser, 
estar, dar, ter e compostos, haver, reaver, querer, fazer, trazer, requerer, ver, vir, ir, pôr e compostos, verbos 
em EAR e IAR; Relações sintáticas: Emprego dos pronomes pessoais, relativos e de tratamento; 
Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Crase.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Planejamento de sistemas de transporte: Funções do transporte. Relações entre transporte e atividades 
sócio-econômicas. Objetivos do planejamento. Levantamento e tratamento de dados para planejamento de 
transportes. Demanda de transportes: Caracterização e métodos de projeção. Veículos de transporte: 
dinâmica do movimento e capacidade. Nível de serviço e capacidade de vias de transporte. Análise da oferta 
e da demanda: Sistema de transportes: Características. Representação em redes, simulação de redes, 
análise de cenários alternativos, determinação das características das vias e dimensionamento das frotas de 
veículos. Análise de riscos. Financiamento de sistemas de transportes: Financiamento público. Parcerias 
público-privadas (PPP).. Definição das prioridades de controle. Métodos de cálculo dos custos do transporte 
coletivo de passageiros: Análise da estrutura econômica e das características gerais do mercado de 
transporte coletivo de passageiros. Estrutura e classificação dos custos. Fatores que influenciam os custos. 
Definição das prioridades de controle. Métodos de cálculo dos custos. Tarifas: definições e conceitos 
fundamentais. Principais estratégias de tarifação: Maximização do benefício coletivo, garantia do equilíbrio 
financeiro ou maximização do lucro do operador. Estruturas tarifárias: diferenciação e modulação. 
Fiscalização do transporte coletivo de passageiros: Objetivo. Modalidades de fiscalização. Procedimentos da 
operação de fiscalização. Operação rodoviária: Padrões de operação. Centros de operação. Inspeções de 
tráfego. Atendimentos de emergência. Comunicações com os usuários. Monitoramento e controle da 
operação. Atividades programadas. Evolução do tráfego e desempenho operacional. Contagens 
Volumétricas. Pesquisa de Origem e Destino. Estimativas do tráfego futuro. Telemática aplicada à gestão da 
operação rodoviária (Sistemas Inteligentes de Transporte - ITS). Segurança rodoviária: Identificação dos 
segmentos causadores de acidentes. Levantamento, coleta e análise de dados de acidentes. Inspeção dos 
segmentos. Análise e diagnóstico. Proposição de melhorias. Avaliação econômica dos melhoramentos. 
Implantação dos melhoramentos. Monitoramento dos melhoramentos. Análise de efetividade. Tráfego de 
cargas perigosas e especiais: Documentação. Identificação e sinalização das unidades de transporte. 
Condições do veículo, dos equipamentos e do carregamento. Equipamentos de segurança e outras 
exigências. Condições especiais. Infrações e penalidades. Tratamento de emergências. 
Legislação: Código de Trânsito Brasileiro; Lei de Concessões nº 8.987/95 e Lei Municipal de Prefeitura de 
Jaboticabal nº80/2006 (Plano Diretor Urbano e Rural). 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades nacionais e internacionais relativas à política, história, geografia e economia. 
 
BIBLIOGRAFIA. A fim de preparar-se para a prova, o candidato poderá lançar mão de toda e qualquer 
bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada a seu nível de escolaridade, conforme 
programa acima. 
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ANEXO 07 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A NA ESPECIALIDADE DE 

ENGENHARIA DE SEGURANÇA TRABALHO 
 

PORTUGUÊS: 
Ortografia: Acentuação gráfica; Divisão silábica; Classificação das palavras quanto ao acento tônico e quanto 
ao número de sílabas; Classificação das palavras e flexões: Substantivo: gênero, número e grau; Adjetivo: 
gênero, número e grau; Advérbios; Verbos regulares: 1ª, 2ª e 3ª conjugações; Verbos irregulares: ser, 
estar, dar, ter e compostos, haver, reaver, querer, fazer, trazer, requerer, ver, vir, ir, pôr e compostos, verbos 
em EAR e IAR; Relações sintáticas: Emprego dos pronomes pessoais, relativos e de tratamento; 
Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Crase.  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Política de saúde e segurança do trabalhador.  
Higiene do trabalho. Ergonomia e aplicações.  
Investigação de acidentes e análise de riscos do trabalho.  
SESMT da empresa e as organizações.  
Mapa de riscos.  
Perfis de morbidade.  
Doenças profissionais.  
Plano de contingências.  
Legislação específica de saúde e segurança do trabalhador.  
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.  
Medidas de prevenção coletivas e individuais - inspeções de segurança. 
Ética Profissional. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades nacionais e internacionais relativas à política, história, geografia e economia. 
 
BIBLIOGRAFIA. A fim de preparar-se para a prova, o candidato poderá lançar mão de toda e qualquer 
bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada a seu nível de escolaridade, conforme 
programa acima. 
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ANEXO 08 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A NA ESPECIALIDADE DE 

ANALISTA EM SISTEMAS 
 

PORTUGUÊS: 
Ortografia: Acentuação gráfica; Divisão silábica; Classificação das palavras quanto ao acento tônico e quanto 
ao número de sílabas; Classificação das palavras e flexões: Substantivo: gênero, número e grau; Adjetivo: 
gênero, número e grau; Advérbios; Verbos regulares: 1ª, 2ª e 3ª conjugações; Verbos irregulares: ser, 
estar, dar, ter e compostos, haver, reaver, querer, fazer, trazer, requerer, ver, vir, ir, pôr e compostos, verbos 
em EAR e IAR; Relações sintáticas: Emprego dos pronomes pessoais, relativos e de tratamento; 
Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Crase.  
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Sistemas operacionais: Conceitos gerais sobre sistemas operacionais LINUX, Windows XP, Windows Server 
2003, ISA Server 2004. Conhecimentos sobre active directory, políticas de acesso, configuração de acessos, 
terminal server e VPNs. Redes: Configuração, administração de redes padrão Windows envolvendo 
máquinas, roteadores, switches. Conhecimentos sobre segurança da informação e firewalls. Banco de dados: 
Conceitos e arquitetura para sistemas de dados, características de SGBD, categorias de modelos de dados. 
Arquitetura cliente – servidor (conceitos). Fundamentos de OLAP (on line analytic processing) e Data 
Warehouse / Data Mining. Conceitos de gerência de banco de dados, dicionário de dados, modelo entidade-
relacionamento, arquitetura cliente-servidor. Linguagens de Programação: Conceitos gerais das linguagens 
JAVA, PHP e Ms Visual Basic. Programação com acesso à base de dados Oracle através de PL / SQL. 
Engenharia de software e gerência de projetos: Fundamentos de engenharia de software. Estratégia de teste 
e qualidade de software. Análise estruturada: ferramentas e técnicas de projetos. Ambientes e ferramentas de 
desenvolvimento orientado a objetos utilizando UML. Gerência de projetos: planejamento, acompanhamento 
e controle de projeto. Estudo de viabilidade técnica e econômica, métricas para estimativas e avaliação de 
prazo e custos, análise de risco. Organização de equipes de projetos. Microinformática: MS-Office 2003 / 
2007: Word, Excel e Access. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades nacionais e internacionais relativas à política, história, geografia e economia. 
 
BIBLIOGRAFIA. A fim de preparar-se para a prova, o candidato poderá lançar mão de toda e qualquer 
bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada a seu nível de escolaridade, conforme 
programa acima. 
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ANEXO 09 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR B NA ESPECIALIDADE DE 

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 

PORTUGUÊS: 
Ortografia: Acentuação gráfica; Divisão silábica; Classificação das palavras quanto ao acento tônico e quanto 
ao número de sílabas; Classificação das palavras e flexões: Substantivo: gênero, número e grau; Adjetivo: 
gênero, número e grau; Advérbios; Verbos regulares: 1ª, 2ª e 3ª conjugações; Verbos irregulares: ser, 
estar, dar, ter e compostos, haver, reaver, querer, fazer, trazer, requerer, ver, vir, ir, pôr e compostos, verbos 
em EAR e IAR; Relações sintáticas: Emprego dos pronomes pessoais, relativos e de tratamento; 
Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Crase.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
I. NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
1. Princípios fundamentais. 2. Dos direitos e deveres individuais e coletivos 3. Dos municípios. 4. Da 
administração pública: disposições gerais e dos servidores públicos. 5. Do processo legislativo: disposição 
geral, das emendas à constituição e das leis. 6. Do sistema tributário nacional, dos princípios gerais, das 
limitações do poder de tributar e dos impostos dos Municípios. 
 
II. NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
1. Conceito e princípios. 2. Atos administrativos. 3. Poderes administrativos. 3. Servidores públicos: conceito e 
classificação, direitos e deveres e responsabilidades. 4. Serviços públicos: conceito e classificação. 5. 
Processo administrativo. 6. Preços públicos. 7. Tarifas. 8. Multas administrativas. 
 
III. DIREITO TRIBUTÁRIO 
1. Disposições gerais. 2. Competência tributária. 3. Normas gerais de direito tributário. 4. Obrigação tributária. 
5. Crédito tributário. 6. Suspensão do crédito tributário. 7. Extinção do crédito tributário. 8. Exclusão do crédito 
tributário. 9. Garantias do crédito tributário. 10. Administração tributária. 11. Disposições finais e transitórias. 
12. Impostos: disposições gerais, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, imposto sobre 
serviços de qualquer natureza, imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto sobre a transmissão inter 
vivos. 13. Taxas. 14. Contribuição de melhoria. 
 
IV. LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL 
1. Lei Orgânica do Município de Jaboticabal. 2. Código Tributário do Município de Jaboticabal e modificações 
posteriores. 3. Código de Posturas do Município de Jaboticabal. 4. Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Jaboticabal. 
 
V. DIREITO COMERCIAL 
1. Empresa: noção econômica e jurídica. 2. Empresa e empresário. 3. Classificação das sociedades 
mercantis. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades nacionais e internacionais relativas à política, história, geografia e economia. 
 
BIBLIOGRAFIA. A fim de preparar-se para a prova, o candidato poderá lançar mão de toda e qualquer 
bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada a seu nível de escolaridade, conforme 
programa acima. 
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ANEXO 10 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR B NA ESPECIALIDADE DE 

BIBLIOTECONOMIA 
 

PORTUGUÊS: 
Ortografia: Acentuação gráfica; Divisão silábica; Classificação das palavras quanto ao acento tônico e quanto 
ao número de sílabas; Classificação das palavras e flexões: Substantivo: gênero, número e grau; Adjetivo: 
gênero, número e grau; Advérbios; Verbos regulares: 1ª, 2ª e 3ª conjugações; Verbos irregulares: ser, 
estar, dar, ter e compostos, haver, reaver, querer, fazer, trazer, requerer, ver, vir, ir, pôr e compostos, verbos 
em EAR e IAR; Relações sintáticas: Emprego dos pronomes pessoais, relativos e de tratamento; 
Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Crase.  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
1 Documentação: conceitos básicos e finalidades da documentação geral e jurídica.  
2 Biblioteconomia e ciência da informação. 2.1 Conceitos básicos e finalidades. 2.2 Noções de informática para bibliotecas: 
dispositivos de memória, de entrada e saída de dados.  
3 Normas técnicas para a área de documentação: referência bibliográfica (de acordo com as normas da ABNT – NBR 6023), 
resumos, abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas, sumário, preparação de índices de publicações, preparação 
de guias de bibliotecas, centros de informação e de documentação. 
4 Indexação: conceito, definição, linguagens de indexação, descritores, processos de indexação, tipos de indexação.  
5 Resumos e índices: tipos e funções.  
6 Classificação decimal universal (CDU): estrutura, princípios e índices principais e emprego das tabelas auxiliares.  
7 Catalogação (AACR-2): catalogação descritiva, entradas e cabeçalhos; catalogação de multimeios: CD-ROM, fitas de vídeos 
e fitas cassetes.  
8 Catálogo: tipos e funções.  
9 Organização e administração de bibliotecas: princípios e funções administrativas em bibliotecas, estrutura organizacional, as 
grandes áreas funcionais da biblioteca, marketing; centros de documentação e serviços de informação: planejamento, redes e 
sistemas.  
10 Desenvolvimento de coleções: políticas de seleção e de aquisição, avaliação de coleções; fontes de informação: 
enciclopédias edicionários de direito.  
11 Estrutura e características das publicações: DOU e DJ.  
12 Serviço de referência: organização de serviços de notificação corrente (serviços de alerta), disseminação seletiva da 
informação (DSI): estratégia de busca de informação, planejamento e etapas de elaboração, atendimento ao usuário. 
13 Estudo de usuário-entrevista.  
14 Automação: formato de intercâmbio, formato US MARC, banco de dados, base de dados, planejamento da automação, 
principais sistemas de informação automatizados 
nacionais e internacionais.  
15 Bibliografia: conceituação, teorias, classificação, histórico e objetivos. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades nacionais e internacionais relativas à política, história, geografia e economia. 
 
BIBLIOGRAFIA. A fim de preparar-se para a prova, o candidato poderá lançar mão de toda e qualquer 
bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada a seu nível de escolaridade, conforme 
programa acima. 
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ANEXO 11 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR B NA ESPECIALIDADE DE 

AGENTE CULTURAL 
 

PORTUGUÊS: 
Ortografia: Acentuação gráfica; Divisão silábica; Classificação das palavras quanto ao acento tônico e quanto 
ao número de sílabas; Classificação das palavras e flexões: Substantivo: gênero, número e grau; Adjetivo: 
gênero, número e grau; Advérbios; Verbos regulares: 1ª, 2ª e 3ª conjugações; Verbos irregulares: ser, 
estar, dar, ter e compostos, haver, reaver, querer, fazer, trazer, requerer, ver, vir, ir, pôr e compostos, verbos 
em EAR e IAR; Relações sintáticas: Emprego dos pronomes pessoais, relativos e de tratamento; 
Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Crase.  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Cultura e Sociedade. Concepções de cultura e formas de ação cultural.  
Conhecimento de leis de incentivo à cultura. 
A cultura vista sob os ângulos da Constituição Brasileira, Constituição do Estado de São Paulo e Lei Orgânica 
do Município de Jaboticabal - SP. 
ATUALIDADES: - Cultura geral, política, economia e artes. Conhecimento da produção artistico - cultural 
atual: teatro, música, dança, artes - plásticas e museus. 
Constituição Brasileira. 
Constituição do Estado de São Paulo. 
Lei Orgânica do Município de Jaboticabal - SP. 
Lei Federal nº 8685, de 20 de julho de 1993 e suas atualizações - Lei do audiovisual. 
Lei Rouanet nº 8313, de 23 de dezembro de 1991 e suas atualizações - Lei de incentivo à cultura 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades nacionais e internacionais relativas à política, história, geografia e economia. 
 
BIBLIOGRAFIA. A fim de preparar-se para a prova, o candidato poderá lançar mão de toda e qualquer 
bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada a seu nível de escolaridade, conforme 
programa acima. 
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ANEXO 12 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR B NA ESPECIALIDADE DE 

EDUCADOR SOCIAL 
 

PORTUGUÊS: 
Ortografia: Acentuação gráfica; Divisão silábica; Classificação das palavras quanto ao acento tônico e quanto 
ao número de sílabas; Classificação das palavras e flexões: Substantivo: gênero, número e grau; Adjetivo: 
gênero, número e grau; Advérbios; Verbos regulares: 1ª, 2ª e 3ª conjugações; Verbos irregulares: ser, 
estar, dar, ter e compostos, haver, reaver, querer, fazer, trazer, requerer, ver, vir, ir, pôr e compostos, verbos 
em EAR e IAR; Relações sintáticas: Emprego dos pronomes pessoais, relativos e de tratamento; 
Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Crase.  
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Ética em Serviço Social. 
Serviço Social e Políticas Sociais Públicas e Privadas. 
Serviço Social e a função de Administração de RH. 
Técnicas de intervenção na Realidade Social. 
Relações de Trabalho. Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador. 
Serviço Social - Assistência e Cidadania. 
Qualidade de Vida na formação da Criança e do Adolescente. 
Fundamentos Teórico-Metodológicos e Pressupostos Éticos da Pratica Social. 
Técnicas de Intervenção na Realidade Social. 
Integração Empresa/Empregado/Família/Comunidade objetivando desenvolver o Homem como Ser Social. 
Prevenção e Reabilitação de Doenças. 
Alcoolismo. 
Supervisão em Serviço Social. 
Projetos específicos nas áreas de serviço e promoção social; 
Levantamento de dados sócio-econômico 
Identificação de problemas sociais 
Implantação e acompanhamento de programas de atendimento à população em programas de emergência;  
Órgãos assistenciais,  
Atividades específicas com grupos de pacientes hospitalizados;  
Registros e estatísticas de atividades assistenciais; 
Registros de dados: óbitos, nascimentos, doenças transmissíveis, entre outros. 
Arquivamento de documentação da unidade e atualização de dados. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades nacionais e internacionais relativas à política, história, geografia e economia. 
 
BIBLIOGRAFIA. A fim de preparar-se para a prova, o candidato poderá lançar mão de toda e qualquer 
bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada a seu nível de escolaridade, conforme 
programa acima. 
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ANEXO 13 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR B NA ESPECIALIDADE DE 

GERENTE DE RECURSO HUMANOS 
 

PORTUGUÊS: 
Ortografia: Acentuação gráfica; Divisão silábica; Classificação das palavras quanto ao acento tônico e quanto 
ao número de sílabas; Classificação das palavras e flexões: Substantivo: gênero, número e grau; Adjetivo: 
gênero, número e grau; Advérbios; Verbos regulares: 1ª, 2ª e 3ª conjugações; Verbos irregulares: ser, 
estar, dar, ter e compostos, haver, reaver, querer, fazer, trazer, requerer, ver, vir, ir, pôr e compostos, verbos 
em EAR e IAR; Relações sintáticas: Emprego dos pronomes pessoais, relativos e de tratamento; 
Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Crase.  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Legislação trabalhista. 
Gestão administrativa e logística de RH, inclusive folha de pagamento, gerenciamento de documentos, dados 
e sistemas de informação gerencial. 
Gestão e logística do aprendizado organizacional. 
Políticas públicas de atenção à saúde. 
Informação e comunicação organizacional. 
Implementação de programas em instituições hospitalares e administração hospitalar. 
Gestão de equipes multiprofissionais. 
Processos motivacionais e liderança. 
Relações sociais no trabalho, negociação e resolução de problemas. 
Consultoria interna em RH e mentoria. 
Logística de recrutamento, seleção, contratação e integração de pessoas. 
Acompanhamento de carreiras. 
Saúde, segurança, seguridade e melhoria das condições de trabalho. 
Cenário contemporâneo e competência requeridos do gestor de pessoas. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades nacionais e internacionais relativas à política, história, geografia e economia. 
 
BIBLIOGRAFIA. A fim de preparar-se para a prova, o candidato poderá lançar mão de toda e qualquer 
bibliografia que trate dos assuntos de forma sistemática e adequada a seu nível de escolaridade, conforme 
programa acima. 
 
 
 
 
 


