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B I B L I O T E C Á R I O - D O C U M E N TA L I S TA
Língua Portuguesa: 1 - Compreensão e interpretação de tex-

tos. 2 - Textualidade: processos de coerência e coesão, tipologia
textual. 3 - Variação lingüística: emprego da linguagem formal e da
informal. 4 - Morfossintaxe: emprego das classes de palavras, sintaxe
do período composto: coordenação e subordinação, sintaxe das re-
lações: concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal,
ocorrência de crase. 5 - Pontuação. 6 - Ortografia Oficial. 7 - Acen-
tuação Gráfica das palavras.

Legislação: 1. Direito Administrativo: Lei 8.112 de 11/12/90
que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da
União, das Autarquias e dá outras providências; Lei 8.666 de
21/06/93 que regulamenta o art. 37, XXI da Constituição Federal e
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e
dá outras providências. 2. Constituição Federal: Título II - Dos Di-
reitos e Garantias Fundamentais; Título III - Da Organização do
Estado (Capítulo VII - Da Administração Pública).

Conhecimentos Específicos: 1 - A Biblioteca no contexto da
universidade: funções, objetivos, estrutura, tecnologia, recursos. Ges-
tão da Biblioteca universitária. Funções gerenciais: planejamento, or-
ganização e avaliação. Elaboração de projetos, relatórios, manuais de
serviços e procedimentos. A biblioteca universitária brasileira. 2 -
Usuários: comportamento, necessidades, demandas, expectativas e
usos da informação. Estudos de uso e de usuários. Educação de
usuários. Competência informacional. Processo de comunicação e in-
formação científica. 3 - Recursos e serviços informacionais: con-
ceituação, tipologia e características das fontes de informação. Re-
cursos informacionais eletrônicos. Bibliotecas digitais. Redes e sis-
temas de informação. Formação, desenvolvimento, preservação e ges-
tão de coleções. Disseminação da informação. Atendimento ao usuá-
rio. Comutação bibliográfica. 4 - Normalização de trabalhos e pu-
blicações (NBRs: 6021/2003; 6022/2003; 6023/2002; 6024/2003;
6027/2003; 6028/2003; 6029/2006; 6034/2004; 10520/2002;
14724/2005). 5 - Organização e recuperação da informação: repre-
sentação descritiva de documentos. Código de catalogação anglo-
americano, revisão 2002. Pontos de acesso: entradas de autor, título,
assunto e analíticas. Classificação Decimal Universal, Tabela de no-
tação de autor (Cutter). Análise e representação de documentos por
assunto: conceitos, processos, instrumentos, produtos. Descrição e
representação de conteúdos informacionais na Web. Metadados. Fun-
damentos, ferramentas e estratégias de recuperação da informação.

C O N TA D O R
Língua Portuguesa: 1 - Compreensão e interpretação de tex-

tos. 2 - Textualidade: processos de coerência e coesão, tipologia
textual. 3 - Variação lingüística: emprego da linguagem formal e da
informal. 4 - Morfossintaxe: emprego das classes de palavras, sintaxe
do período composto: coordenação e subordinação, sintaxe das re-
lações: concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal,
ocorrência de crase. 5 - Pontuação. 6 - Ortografia Oficial. 7 - Acen-
tuação Gráfica das palavras.

Legislação: 1. Direito Administrativo: Lei 8.112 de 11/12/90
que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da
União, das Autarquias e dá outras providências; Lei 8.666 de
21/06/93 que regulamenta o art. 37, XXI da Constituição Federal e
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e
dá outras providências. 2. Constituição Federal: Título II - Dos Di-
reitos e Garantias Fundamentais; Título III - Da Organização do
Estado (Capítulo VII - Da Administração Pública).

Conhecimentos Específicos: 1 - Lei nº 6.404 e legislação
complementar; 2 - Contabilidade Pública: Plano de contas único para
os órgãos da Administração Direta, registros contábeis de operações
típicas em Unidades Orçamentárias ou Administrativas (sistemas: or-
çamentário, financeiro, patrimonial e de compensação), Balanço e
demonstrações das variações patrimoniais exigidas pela Lei nº
4.320/64; 3 - Contabilidade comercial: elaboração de demonstrações
contábeis pela legislação societária e pelos princípios fundamentais da
contabilidade; 4 - Consolidação de demonstrações contábeis. 5 - Aná-
lise econômico-financeira. 6 - Orçamento público: elaboração, acom-
panhamento e fiscalização, Créditos adicionais, especiais, extraor-
dinários, ilimitados e suplementares, Plano plurianual, Projeto de Lei
Orçamentária Anual: elaboração, acompanhamento e aprovação, Prin-
cípios orçamentários, Diretrizes orçamentárias, Processo orçamentá-
rio, Métodos, técnicas e instrumentos do Orçamento Público, Normas
legais aplicáveis, SIDOR, SIAFI, Receita pública: categorias, fontes,
estágios, dívida ativa, Despesa pública: categorias, estágios, Supri-
mento de fundos, Restos a pagar; Despesas de exercícios anteriores,
A conta única do Tesouro, Tomadas e prestações de contas; 7 -
Efeitos inflacionários sobre o patrimônio das empresas; 8 - Avaliação
e contabilização de investimentos societários no país; 9 - Destinação
de resultado; 10 - Imposto de renda de pessoa jurídica; 11 - IRRF; 12
- ICMS; 13 - Contribuição social sobre o lucro; 14 - PASEP; 15 -
COFINS; 16 - Custos para avaliação de estoques; 17 - Custos para
tomada de decisões; 18 - Sistemas de custos e informações geren-
ciais; 19 - Estudo da relação custo versus volume versus lucro. 20 -
Matemática financeira, Regra de três simples e composta, percen-

tagens, Juros simples e compostos: capitalização e desconto, Taxas de
juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente, Rendas uni-
formes e variáveis, Planos de amortização de empréstimos e finan-
ciamentos, Cálculo financeiro: custo real efetivo de operações de
financiamento, empréstimo e investimento, Avaliação de alternativas
de investimento, Taxas de retorno, taxa interna de retorno.

ENGENHEIRO - ÁREA: CIVIL
Língua Portuguesa: 1 - Compreensão e interpretação de tex-

tos. 2 - Textualidade: processos de coerência e coesão, tipologia
textual. 3 - Variação lingüística: emprego da linguagem formal e da
informal. 4 - Morfossintaxe: emprego das classes de palavras, sintaxe
do período composto: coordenação e subordinação, sintaxe das re-
lações: concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal,
ocorrência de crase. 5 - Pontuação. 6 - Ortografia Oficial. 7 - Acen-
tuação Gráfica das palavras.

Legislação: 1. Direito Administrativo: Lei 8.112 de 11/12/90
que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da
União, das Autarquias e dá outras providências; Lei 8.666 de
21/06/93 que regulamenta o art. 37, XXI da Constituição Federal e
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e
dá outras providências. 2. Constituição Federal: Título II - Dos Di-
reitos e Garantias Fundamentais; Título III - Da Organização do
Estado (Capítulo VII - Da Administração Pública).

Conhecimentos Específicos: 1 - Programação de obras. 1.1 -
Engenharia de custos, orçamento e composição de custos unitários,

parciais e totais: levantamento de quantidades. 1.2 - Planejamento e
cronograma físico-financeiro. 2 - Projeto e execução de obras civis.
2.1 - Topografia e terraplenagem; locação de obra; sondagens; ins-
talações provisórias. 2.2 - Canteiro de obras; proteção e segurança,
depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas.
2.3 - Fundações. 2.4 - Escavações. 2.5 - Escoramentos. 2.6 - Es-
truturas metálicas, de madeira e de concreto; formas; armação; al-
venaria estrutural; estruturas pré-fabricadas. 2.7 - Controle tecno-
lógico. 2.8 - Argamassas. 2.9 - Instalações prediais. 2.10 - Alvenarias
e revestimentos. 2.11 - Esquadrias. 2.12 - Coberturas. 2.13 - Pisos.
2.14 - Impermeabilização. 2.15 - Segurança e Higiene do trabalho.
2.16 - Ensaios de recebimento da obra. 2.17 - Desenho técnico. 3 -
Materiais de construção civil. 3.1 - Aglomerantes - gesso, cal, ci-
mento Portland, 3.2 - Agregados. 3.3 - Argamassa, 3.4 - Concreto:
dosagem; tecnologia do concreto. 3.5 - Aço. 3.6 - Madeira. 3.7 -
Materiais cerâmicos. 3.8 - Vidros. 3.9 - Tintas e vernizes. 4 - Me-
cânica do solos. 4.1 - Empuxos de terra; estruturas de arrimo; es-
tabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e es-
tabilidade das fundações profundas. 5 - Análise estrutural. 5.1 - Es-
forços em uma seção: esforço normal, esforço cortante, torção e
momento fletor. 5.2 - Relação entre esforços. 5.3 - Apoio e vínculos.
5.4 - Diagrama de esforços. 5.5 - Estudos das estruturas isostáticas
(vigas simples, vigas Gerber, quadros, arcos e treliças); deformações
e deslocamentos em estruturas isostáticas; linhas de influência em
estruturas isostáticas; esforços sob ação de carregamento, variação de
temperatura e movimentos nos apoios. 5.6 - Estudos das estruturas
hiperestáticas; métodos dos esforços; método dos deslocamentos. 6 -

Dimensionamento do concreto armado. 6.1 - Características me-
cânicas e reológicas do concreto. 6.2 - Tipos de aço para concreto
armado; fabricação do aço; características mecânicas do aço; estados
limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação. 6.3 -

Dimensionamento de seções retangulares sob flexão. 6.4 - Cisa-
lhamento. 6.5 - Dimensionamento de peças de concreto armado sub-
metidas a torção. 6.6 - Dimensionamento de pilares. 6.7 - Deta-
lhamento de armação em concreto armado. 7 - Instalações prediais.
7.1 - Instalações elétricas. 7.2 - Instalações hidráulicas. 7.3 - Ins-
talações de esgoto. 7.4 - Instalações de telefone e instalações es-
peciais (proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água
quente, sonorização). 8 - Estruturas de aço. 9 - Estruturas de madeira.
10 - Fiscalização. 10.1 - Acompanhamento da aplicação de recursos
(medições, emissão de fatura etc.). 10.2 - Controle de materiais (ci-
mento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais
cerâmicos, vidro etc.). 10.3 - Controle de execução de obras e ser-
viços. 10.4 - Documentação da obra: diários e documentos de le-
galização. 11 - Legislação específica para obras de engenharia civil:
normas da ABNT, noções da Lei n.° 10.257/2001 (denominada Es-
tatuto da Cidade). 12 - Patologia das obras de engenharia civil. 13 -
Engenharia de avaliações: legislação e normas, metodologia, níveis

de rigor, laudos de avaliação. 14 - Segurança do trabalho. 14.1 -
Evolução: aspectos políticos econômicos e sociais. 14.2 - Realidade e
tendências. 14.3 - Acidente de trabalho: teoria dos acidentes e es-
tatísticas. 14.4 - Investigação de acidentes do trabalho: método árvore
de causas. 14.5 - Legislação de segurança do trabalho. 14.6 - Le-
gislação previdenciária aplicada ao acidente do trabalho. 14.7 - Pro-
gramas de prevenção de acidentes do trabalho. 15 - Prevenção e
controle de risco em máquinas, equipamentos e instalações. 15.1 -
Proteção de máquinas e ferramentas: segurança com caldeira e vasos
de pressão. 15.2 - Movimentação, transporte, manuseio e armaze-
namento de materiais, 15.3 - Riscos das obras de construção, de-
molição e reforma. 15.4 - Os riscos elétricos e seu controle. 15.5 -
Proteções coletivas e individuais. 16 - Higiene do trabalho. 16.1 -
Conceito e classificação dos riscos ocupacionais - agentes físicos,
químicos e biológicos. 16.2 - Objetivos da higiene ocupacional. 16.3
- Ruídos e vibrações. 16.4 - Iluminação. 16.5 - Riscos respiratórios.
16.6 - Medidas de controle dos riscos ocupacionais. 16.7 - Ventilação
e exaustão. 16.8 - Programa de prevenção de riscos ambientais
(PPRA). 16.9 - Programa de proteção respiratória. 17 - Proteção do
meio ambiente. 17.1 - Poluição ambiental. 17.2 - Tratamento de
resíduos. 18 - Prevenção e combate a incêndios. 18.1 Incêndios. 18.2
- Proteção e prevenção física e química do fogo. 18.3 - O com-
portamento do fogo e a integridade estrutural. 18.4 - Sistemas de
detecção e alarme de incêndios. 18.5 - Sistemas e equipamentos para
o combate de incêndios.

MÉDICO - ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABA-
LHO

Língua Portuguesa: 1 - Compreensão e interpretação de tex-
tos. 2 - Textualidade: processos de coerência e coesão, tipologia
textual. 3 - Variação lingüística: emprego da linguagem formal e da
informal. 4 - Morfossintaxe: emprego das classes de palavras, sintaxe
do período composto: coordenação e subordinação, sintaxe das re-
lações: concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal,
ocorrência de crase. 5 - Pontuação. 6 - Ortografia Oficial. 7 - Acen-
tuação Gráfica das palavras.

Legislação: 1. Direito Administrativo: Lei 8.112 de 11/12/90
que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da
União, das Autarquias e dá outras providências; Lei 8.666 de
21/06/93 que regulamenta o art. 37, XXI da Constituição Federal e
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e
dá outras providências. 2. Constituição Federal: Título II - Dos Di-
reitos e Garantias Fundamentais; Título III - Da Organização do
Estado (Capítulo VII - Da Administração Pública).

Conhecimentos Específicos: 1 - Organização, Psicologia e
Sociologia do Trabalho: conceito de trabalho; divisão social do tra-
balho; valores e atitudes; organização de trabalho. 2 - Ergonomia no
trabalho. 3 - Globalização e reestruturação produtiva: introdução de
novas tecnologias, automação e riscos à saúde. 4 - Trabalho e em-
presa; modelos de Gestão. 5 - Vida psíquica e organização. 6 -
Psicopatologia do trabalho. 7 - Organização do trabalho e sofrimento
psíquico. 8 - Assédio moral, estresse, ansiedade e depressão; droga-
adição. 9 - Atividade e carga de trabalho; atividade física e riscos à
saúde. 10 - Trabalho sob pressão temporal e riscos à saúde. 11 -
Trabalho noturno e em turnos: riscos à saúde, noções de crono-
biologia. 12 - Papéis e responsabilidades de empregadores e tra-
balhadores e de suas organizações representativas com respeito à
segurança e saúde no trabalho no Brasil: políticas/contratos, acordos e
negociações coletivas. 13 - Legislação em Saúde, Trabalho e Pre-
vidência: segurança e saúde no trabalho nos diplomas legais vigentes
no país: Constituição da República Federativa do Brasil, Consoli-
dação das Leis do Trabalho - CLT. 14 - Normas regulamentadoras
aprovadas pela Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas
alterações posteriores, Lei Orgânica de Saúde: Lei 8080 e Legislação
Complementar: Lei 8142. 15 - Política Nacional de Saúde do Tra-
balhador; segurança e saúde no trabalho nas Normas Internacionais da
Organização Internacional do Trabalho - OIT, especificamente a Con-
venção nº 81 - Inspeção do Trabalho (Decreto nº 95.461, de
11/12/87). 16 - Convenção nº 139 - Prevenção e o Controle de Riscos
Profissionais causados pelas Substâncias ou Agentes Cancerígenos
(Decreto nº 157, de 2/7/91). 17 - Convenção nº 148 - Proteção dos
Trabalhadores contra os Riscos Profissionais devidos à Contaminação
do Ar, ao Ruído, às Vibrações no Local de Trabalho (Decreto nº
93.413, de 15/10/86). 18 - Convenção nº 155 - Segurança e Saúde dos
Trabalhadores (Decreto nº 1.254, de 29/09/94). 19 - Convenção nº
161 - Serviços de Saúde do Trabalho (Decreto nº 127, de 22/5/91). 20
- Legislação Previdenciária: Benefícios, aposentadoria, acidente de
trabalho: Lei 8212 e 8213 de 24/07/91, Decreto 3048/99 e alterações
posteriores (3112/99, 3265/99, 3298/99, 3452/00, 3668/00, 4032/00,
4079/00 e 4729/03). LTCAT e PPP. Saúde e Trabalho: relação saúde
e trabalho: aspectos conceituais e evolução histórica. 21 - Métodos de
abordagem individual e coletiva dos trabalhadores, com as ferra-
mentas clínicas e epidemiológicas. 22 - Estudo dos ambientes e das
condições de trabalho, com as ferramentas da higiene do trabalho, da
ergonomia e da psicologia do trabalho. 23 - Impacto do trabalho
sobre a segurança e saúde dos trabalhadores: indicadores de saúde -
grupos de risco e doenças dos trabalhadores. 24 - Situação atual da
saúde dos trabalhadores no Brasil; epidemiologia ocupacional: tipos
de estudos epidemiológicos, métodos quantitativos, coeficientes e ta-
xas: incidência, prevalência, gravidade, letalidade, mortalidade, risco
relativo. 25 - Vigilância em saúde do trabalhador: anamnese ocu-
pacional. 26 - Grupos homogêneos de risco ocupacional; evento sen-
tinela; programa de controle médico em saúde ocupacional (PPMSO).
27 - Avaliação laboratorial. 28 - Atestado de saúde ocupacional. 29 -

Avaliação da capacidade laborativa; conceito, classificação e epi-
demiologia das doenças profissionais no Brasil. 30 - Aspectos clí-
nicos, toxicológicos, diagnóstico, prevenção, prognóstico e reabili-
tação das doenças profissionais mais freqüentes no Brasil. 31 - Re-
lação de doenças profissionais no âmbito da Previdência Social. 32 -
Acidentes do trabalho: conceito, epidemiologia, técnicas e métodos

de investigação, medidas técnicas e administrativas de prevenção. 33
- Emissão de CAT e de laudo médico. 34 - Noções de toxicologia
ocupacional: toxicocinética e toxicodinâmica. 35 - Agentes químicos,
físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos: vigilância, riscos à saú-
de, mecanismos de prevenção e controle e patologias associadas. 36 -
Programa de prevenção de riscos ocupacionais (PPRA). 37 - Limites

de tolerância; nível de ação. 38 - CIPA e mapa de riscos. 39 -
Condutas administrativas, éticas e legais. 40 - Ato médico pericial;
responsabilidade legal do médico do trabalho. 41 - Registro de dados,
arquivo e documentação médica em saúde do trabalhador. 42 - Pro-
tocolo RENAST. 43 - Biossegurança: Conceitos e normas. 44 - Re-
síduos: tipo coleta segurança e tratamento manejo ambiental de re-
síduos do domicilio do comércio e da indústria.

PEDAGOGO
Língua Portuguesa: 1 - Compreensão e interpretação de tex-

tos. 2 - Textualidade: processos de coerência e coesão, tipologia
textual. 3 - Variação lingüística: emprego da linguagem formal e da
informal. 4 - Morfossintaxe: emprego das classes de palavras, sintaxe
do período composto: coordenação e subordinação, sintaxe das re-
lações: concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal,
ocorrência de crase. 5 - Pontuação. 6 - Ortografia Oficial. 7 - Acen-
tuação Gráfica das palavras.

Legislação: 1. Direito Administrativo: Lei 8.112 de 11/12/90
que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da
União, das Autarquias e dá outras providências; Lei 8.666 de
21/06/93 que regulamenta o art. 37, XXI da Constituição Federal e
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e
dá outras providências. 2. Constituição Federal: Título II - Dos Di-
reitos e Garantias Fundamentais; Título III - Da Organização do
Estado (Capítulo VII - Da Administração Pública).

Conhecimentos Específicos: 1 - Fundamentos filosóficos,
psicológicos e sociológicos da educação. Concepções pedagógicas. 2
- Legislação educacional: Constituição Federal de 1988. Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação nº 9394/1996. 3 - Projeto Político
Pedagógico escolar: papel e função da escola. 4 - Gestão Demo-
crática. 5 - Parâmetros Curriculares Nacionais. 6 - Educando com
necessidades especiais. 7 - A sala de aula e a prática pedagógica:
currículo, planejamento e avaliação.




