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ANEXO I 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental completo: 
Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Flexão do substantivo e 
adjetivo (gênero e número). Uso de conectivos. Emprego dos pronomes. Pontuação. Conhecimentos 
básicos de concordância nominal e verbal. 
 
Para os cargos do ensino médio e superior: 
Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica e crase. Flexão do 
substantivo e adjetivo (gênero e número). Emprego das classes de palavras. Pontuação. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, 
homônimos e parônimos. Sintaxe da oração e do período. Redação de correspondências oficiais. 
  
Obs. Não serão cobradas as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico, pois, de acordo com a 
resolução de 29 de setembro de 2008, a reforma entrou em vigor em janeiro de 2009, mas as duas grafias 
(a antiga e a nova) continuarão valendo até dezembro de 2012.  
 
 
MATEMÁTICA 
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental completo: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil. Perímetro e área das principais figuras geométricas. Regra de três simples. Razão e 
Proporção. Porcentagem e juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas. 
 
Para os cargos do ensino médio e professores: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e 
composta. Razão e Proporção. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de 
equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Análise e interpretação de gráficos 
e tabelas. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  
Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a 
Era Vargas. O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). Governos 
militares. Brasil contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como 
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 
sustentável, responsabilidade socioambiental, problemas ambientais, segurança e ecologia e suas 
vinculações históricas, do município, do estado, do Brasil e no mundo.  História do Estado. Aspectos 



históricos e geográficos do Município: hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites 
geográficos, economia, e símbolos municipais. Ética e trabalho. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Assistente Controle Interno: 
Aspectos gerais da redação oficial. Serviços públicos: conceitos, elementos de definição, princípios, 
classificação.  Atos e contratos administrativos. Lei 8666/93 e suas alterações e complementações. Lei 
Complementar Nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Noções Básicas de Relações Humanas no 
Trabalho. Código de Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94).  Noções de atendimento ao público: 
organização pessoal e agenda.  Boas maneiras e apresentação pessoal. Informática: Sistema Operacional 
Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office XP, 2003 e 
2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus. Outros assuntos relacionados diretamente com a 
área de atuação do cargo. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. 
(arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43 e EC nº 19 e 20). Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Assistente Social: 
Legislação de Serviço Social. Ética profissional. Lei de Regulamentação da profissão. Possibilidades e 
limites de atuação do assistente social. O Serviço Social no Brasil. História do Serviço Social. Políticas 
Sociais. Relação Estado/Sociedade. A Propriedade e a Renda no Brasil. Contexto histórico, atualidade e 
neoliberalismo. Desigualdade social. Políticas de Seguridade e Previdência Social. Constituição Federal 
de 1988. Políticas de Assistência. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) Políticas de Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica da Saúde 
(LOS). Políticas Educacionais. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Política Nacional do Idoso. 
Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Política da Pessoa Portadora de Deficiência. 
Desenvolvimento de Comunidade. Evolução Histórica do Desenvolvimento de Comunidade. 
Possibilidades e limites da prática do serviço social em empresas. Relações de trabalho, Qualidade de 
Vida e Saúde do Trabalhador. Família e Sociedade. Outros assuntos relacionados diretamente com a área 
de atuação do cargo. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º 
a 14 e arts. 37 a 43 e EC nº 19 e 20). Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Contador: 
Contabilidade Geral: objetivo, finalidade; conceito, objeto e campo de atuação; patrimônio e suas 
variações; contas (conceito, tipo e plano de contas); escrituração; métodos, diário, razão e livros 
auxiliares; registro de operações mercantis e de serviços; Provisões; depreciação, amortização e exaustão; 
ajustes e levantamento de demonstrativos financeiros (balanço Patrimonial, demonstração do resultado do 
exercício, demonstração das mutações do patrimônio liquido e demonstração das origens e aplicações de 
recursos); participações societárias (conceito, classificação e formas); Contabilidade Societária: Cisão, 
Incorporação e Fusão.partes relacionadas, Contabilidade gerencial: noções preliminares (características da 
contabilidade gerencial); custos para avaliação de estoques, controle e tomada de decisão; informações 
contábeis para tomada de decisão; análise de balanços como instrumento de avaliação de desempenho 
(análise vertical, análise horizontal e análise por quocientes – liquidez, atividade e rentabilidade). 
Auditoria: noções básicas de auditoria interna, natureza e campo de atuação da auditoria; auditoria 
governamental, campo de atuação, classificação, aplicação, auditoria externa ou independente, normas 
CVM. Contabilidade Intermediária: conceitos, funções, aplicações. Contabilidade Pública: conceito, 
campo de atuação; bens públicos, entidades públicas, 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: balanço 
orçamentário, financeiro e patrimonial e demonstrativo das variações patrimoniais; SIAFI (Sistema 
integrado de administração financeira), contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial: despesas e 
receitas segundo as categorias econômicas. Classificação funcional programática: código e estrutura. 
Programa de trabalho de governo (demonstrativo de funções), LOA, LDO, Lei orçamentária, orçamento-
programa, programas e sub-programas por projetos e atividades. Comparativo da receita orçada com a 
arrecadada. Comparativo da despesa autorizada com a realizada. Demonstrativo da dívida flutuante (restos 
a pagar). Organização dos serviços de contabilidade pública. Formulas de escrituração contábil. Controle 
dos bens patrimoniais. Controladoria no setor público: conceito, classificação, forma de atuação, 
objetivos; o controle no setor público; controle interno e controle externo: o exercício do controle na 
gestão pública: regulamentação legal. Legislação: Lei 4.320/64; Lei 8.666/93; Lei complementar 101/00 
(LRF); Lei 6.404/76; Lei 10.303/01. Lei complementar nº 123/2006. Tópicos contemporâneos de 
Contabilidade Geral. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43 e 
EC nº 19 e 20). Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Educador Infantil: 
Legislação da educação infantil. Noções de desenvolvimento infantil. Dever do estado em relação à 
educação infantil.  Adaptação da criança na creche. Cuidados básicos com a criança. Noções de higiene e 
segurança ambiental; primeiros socorros; prevenção de doenças mais comuns; saúde oral. Noções de 
nutrição.  Organização dos espaços, do tempo e seleção de atividades de rotina e para recreação. 
Objetivos e conteúdos da educação infantil. Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, 
educação, lazer e esporte.  A avaliação na educação infantil. Integração família/instituição de educação 
infantil.  A importância da literatura infantil na infância. O lúdico e a imaginação na infância.  
Relação afetiva criança/adulto.  Aspectos fundamentais da proposta pedagógica na educação infantil.  
O brincar e sua relação com o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Inclusão escolar; Outros 
assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República Federativa 
do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43 e EC nº 19 e 20). Lei Orgânica e 
Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Farmacêutico: 
Farmacologia: Farmacologia geral: introdução, formas farmacêuticas, farmacocinética(vias de 
administração, absorção, distribuição e eliminação das drogas). Farmacodinâmica (princípios de ação das 
drogas, teoria de receptores). Fatores que alteram o efeito de medicamentos. Toxicologia Prescrição 
terapêutica. Farmacologia especial: farmacologia do(s): SNC, SNA, aparelho digestivo, cardio-vascular-
renal e sanguíneo, sistema respiratório, aparelho genital feminino, autacóides, antiinflamatórios, drogas 
antimicrobianas, quimioterapia das doenças parasitarias, vitaminas, hormônios e antagonistas hormonais. 
Sistematização de uma farmacoterapia racional. Vantagens e desvantagens do uso de medicamentos. O 
risco terapêutico na lactação, geriatria e nas doenças hepáticas e renais. Causas que modificam as ações e 
os efeitos dos medicamentos. Interações fármacos-alimentos. Farmacogenética. Intoxicações 
medicamentosas.  
Farmacotécnica - Assunto: Operações e abreviaturas em Farmacotécnica. Cálculos utilizados em 
manipulação, Equivalência. Controle de qualidade. Diluições; Extração, Formas farmacêuticas: Líquidas 
(Soluções, xaropes, colírios etc). Formas farmacêuticas sólidas (pós,  cápsulas, pílulas, grânulos, bolos, 



pastilhas, granulados, comprimidos, drágeas), Semi-sólidos (pomadas, cremes, loções) e fatores que 
influenciam na estabilidade destas formas farmacêuticas. 
Controle de qualidade de medicamentos - Assunto: Análises Físicas; Análise Físico-químicas;Análises 
Microbiológicas de fármacos e formas farmacêuticas. 
Bioquímica Geral –Bioquímica das proteínas e aminoácidos, dos ácidos nucleicos e nucleoproteína, dos 
carboidratos e dos lipidios. Vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Enzimas. Relações com o meio 
ambiente. Metabolismo de carboidratos. Ciclo de ácidos tricarboxílico. Transporte de elétrons e 
fosforilação oxidativa. Metabolismo de lipídios. Metabolismo de proteína. Metabolismo de ácido 
nucleico. Integração metabólica e mecanismo de regulação. Bioquímica dos tecidos. Detoxicação. 
Bioquímica do leite. Equilíbrio eletrolítico e ácido básico.  
Microbiologia -Contaminação microbiológica em medicamentos; Desinfecção; Esterilização. Assepsia. 
Bacteriologia geral. Morfologia e fisiologia. Genética bacteriana. Antibióticos e quimioterápicos. 
Introdução à virologia.. Viroses de interesse na medicina humana. Cocos gram positivos. Bacilos gram 
positivos não esporulados. Bacilos gram positivos esporulados. Bacilos álcool-ácido resistentes. 
Espiroquetideos. Cocos gram negativos. Bacilos gram negativos fermentadores. Bacilos gram negativos 
não fermentadores. Gêneros clamydial/micoplasma. Introdução à micologia. Dermatófitos. Outros agentes 
de micoses superficiais. Gêneros cryptococcus/cândida. Agentes da cromomicopse e micetomas. Gêneros 
sporotrix/rinosporidium. Gêneros paracoccidioides. 
Homeopatia - Assunto: Princípios Gerais. Fundamentos, farmacotécnia, Métodos Hahnemannianos; 
Centesimal Hahnemanniano, Decimal Hering ; Cinqüenta Milesimal;  Korsakov ; Fluxo contínuo. 
Farmacologia homeopática. Insumos ativos e inertes. Classificação dos medicamento. Métodos de 
preparo. Formas farmacêuticas de uso interno e externo. . Bioterápicos. Formas farmacêuticas de uso 
externo. 
Fitoterapia (Farmacognosia) - Assunto: Princípios gerais. Farmacotécnica. Tipos de extração 
Legislação Sanitária e Farmacêutica - Assunto: lei 5.991. Decrreto 793/MS. Portaria 344//98. Lei dos 
Genéricos. Resolução Nº 357/2001. 
Administração e Economia Farmacêutica - Assunto: Lei 8.666 (noções básica sobre licitações). controle 
de estoques 
Parasitologia: Relações parasito-hospedeiro. (morfologia, biologia, patogenia, profilaxia epidemiologia). 
gêneros: Leishmania, Trypanosoma, Plasmodium, Toxoplasma, Giardia, Entamoeba, Shistosoma, Taenia, 
Ascaris, Ancilostomídeos, Strongyiloides, Enterobius, Trichiuris 
Farmacovigilância - Assunto: Conceitos gerais de dados práticos sobre o mercado farmacêutico 
BPFC – Boas práticas de fabricação e controle - Assunto:Validação de processos e equipamentos. 
Validação dos fluxos. Custos. Controle de contaminação cruzada. Descarte de lixo, etc. 
Saúde Publica - Assunto: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 
e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) ). Código de ética da 
profissão farmacêutica (Resolução do CFF nº 417 de 29 de setembro de 2004). 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43 e EC nº 19 e 20). Lei 
Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Fiscal de Postura: 
Código de Obras e Posturas Municipal.  Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. Informática: 
Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote 
Microsoft Office XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus. Outros assuntos 
relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República Federativa do Brasil, 
de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43 e EC nº 19 e 20). 



 
Fiscal Tributário: 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: - poderes administrativos - atos administrativos - contratos 
administrativos - serviços públicos - servidores públicos - responsabilidade civil da administração - 
controle da administração - regime jurídico administrativo - serviços públicos - poder de polícia - atos 
administrativos - contrato administrativo – licitações (8666/93 e suas alterações e complementações) -  
administração indireta - órgãos públicos - servidores públicos - processo administrativo - bens públicos - 
controle da administração pública - improbidade administrativa - Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/00. 
AUDITORIA: - Aspectos gerais: Normas de Auditoria. Ética Profissional, Responsabilidade Legal, 
Objetivo, Controle de Qualidade.  Desenvolvimento do plano de auditoria: Estratégia de Auditoria, 
Sistema de informações, Controle interno, Risco de auditoria. Testes  de auditoria: Substantivos, De 
observância, Revisão analítica.  Procedimentos de auditoria: Inspeção, Observação, Investigação, 
Confirmação, Cálculo, Procedimentos analíticos. CONTABILIDADE GERAL – Conceito, princípios 
contábeis; Contas: conceito, função, funcionamento, teoria das contas, classificação das contas; Plano de 
Contas: conceito, finalidades, características, planificação contábil; Escrituração: objeto, classificação, 
disposições legais, livros de escrituração, formalidades na escrituração contábil; Lançamento: conceito, 
critérios para debitar e creditar, fórmulas de lançamento, retificação de lançamentos, documentos 
contábeis; Balancete de Verificação: conceitos, tipos de balancetes, periodicidade; Apuração do Resultado 
do Exercício: períodos contábeis, regimes de apuração do resultado, lançamentos de ajustes; Avaliação de 
Investimentos: conceito, critérios, método de equivalência patrimonial; Correção Monetária: conceito, 
obrigatoriedade, métodos, elementos a corrigir, contabilização da conta resultado da correção monetária; 
Demonstrações Contábeis: conceito, periodicidade, obrigatoriedade, balanço patrimonial, demonstração 
do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração de mutações 
do patrimônio líquido, demonstração de origens e aplicações de recursos. CONTABILIDADE PÚBLICA: 
conceito, campo de aplicação e relações com outras disciplinas, sistemas de contabilização, regimes 
contábeis; Orçamento Público: definição e princípios orçamentários, processo de planejamento-orçamento 
(Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamentos Anuais), ciclo orçamentário, 
créditos adicionais; Receita Pública: conceito, classificação legal da receita orçamentária, receita extra-
orçamentária, estágios da receita pública; Despesa Pública: conceito, classificação legal da despesa 
orçamentária, despesa extra-orçamentária, estágios da despesa segundo a lei, estágios da despesa segundo 
a realidade, restos a pagar, dívida pública, regime de adiantamento. Lei nº 4.320/64 normas Gerais de 
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. DIREITO CONSTITUCIONAL - Dos princípios fundamentais.  - Dos 
direitos e garantias fundamentais. - Da Organização do Estado. - Da tributação e do orçamento. - Da 
ordem econômica e financeira. - Emendas constitucionais. - Lei Orgânica do Município. DIREITO  
PENAL - Crimes contra a Administração Pública: capítulo I e capítulo II. Lei nº 8.137/90 que define 
crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. DIREITO TRIBUTÁRIO - 
Sistema Tributário Nacional. – disposições gerais, competência tributária; impostos municipais, taxas e 
contribuição de melhoria; Normas Gerais de direito tributário: legislação tributária, obrigação Tributária, 
crédito tributário, administração tributária – Decreto-Lei 406/68 e suas alterações – art. 8° e seguintes; 
Sistema Tributário Municipal - Código Tributário do Município. 
Lei complementar nº 123/2006. Tópicos contemporâneos de Contabilidade Geral. 
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o 
pacote Microsoft Office XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus. Outros 
assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República Federativa 
do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43 e EC nº 19 e 20). Lei Orgânica e 
Estatuto do Servidor Municipal. 



 
Magistério (professor) – 20 horas: 
Legislação básica da educação brasileira.  A formação do profissional da educação – postura e ética. 
Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil.  Os direitos fundamentais da criança: 
saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Elementos da prática pedagógica: Planejamento, Objetivos, 
Conteúdos, Encaminhamentos Metodológicos e Avaliação Escolar; Planejamento de Ensino: concepção; 
plano de curso e de aula; organização e conteúdos;  Avaliação escolar: concepção, instrumentos e critérios 
de avaliação; A interdisciplinaridade no processo de ensinar a aprender; Currículo e Educação: método, 
conteúdos e práticas escolares cotidianas; Articulações entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental: 
fundamentos teórico-metodológicos das diferentes áreas do conhecimento, concepção de alfabetização, 
leitura e escrita; O conhecimento e o lúdico na pedagogia da Educação Infantil e séries iniciais; 
História da Educação Brasileira.  O Manifesto dos Pioneiros da Educação. Projeto Político-Pedagógico da 
escola;  Gestão Democrática e participativa da Escola. 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43 e EC nº 19 e 20). Lei 
Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Motorista Veículos Leves: 
Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Conservação e manutenção de 
veículos. Novo código de trânsito brasileiro. Direção defensiva e preventiva. Noções de segurança no 
trabalho. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros socorros. 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43 e EC nº 19 e 20). Lei 
Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Motorista Veículos Pesados: 
Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Conservação e manutenção de 
veículos. Novo código de trânsito brasileiro. Direção defensiva e preventiva. Noções de segurança no 
trabalho. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros socorros. 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43 e EC nº 19 e 20). Lei 
Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Operador de Maq. Rodoviária: 
Noções básicas sobre procedimentos de segurança, equipamentos de proteção. Primeiros Socorros. 
Conservação e manutenção de máquinas. Novo código de trânsito brasileiro. Direção defensiva e 
preventiva. Prevenção e combate a incêndios. 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43 e EC nº 19 e 20). Lei 
Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Psicólogo: 
INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES: O papel do psicólogo nas instituições organizacionais, na 
atualidade. Acompanhamento e adaptação do trabalhador e sua saúde mental em relação ao estresse. 
CONHECIMENTO CLÍNICO: Psicopatologia: neuroses, transtornos, perversões, distúrbio emocional, 
fatores intervenientes, técnicas terapêuticas e aspectos sociais. PSICOLOGIA FAMILIAR: O trabalho 
com família – orientação, aconselhamento e sua dinâmica. PSICOLOGIA ESCOLAR: Avaliação, 



acompanhamento, orientação dos pais educadores, relação entre a dificuldade escolar e problemas 
emocionais. NOÇÕES BÁSICAS DE PSICANÁLISE: Mecanismos de defesa, formação do aparelho 
psíquico, fases da vida. Distúrbios emocionais das crianças, sociabilidade, escolaridade, alimentação, 
sono, manipulações e hábitos e comportamento. SAÚDE PÚBLICA E CÓDIGO DE ÉTICA DO 
PSICÓLOGO: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); 
Normas e Portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43 e EC nº 19 e 20). Lei 
Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Sub-Procurador do Município: 
Constituição Federal de 1988, alterações e complementações.   Direito Administrativo: Administração 
Pública Direta e Indireta, Regime Jurídico Administrativo, Serviços Públicos, Poder de Polícia, Restrições 
do Estado Sobre a Propriedade Privada, Atos Administrativos, Contratos Administrativos, Licitação, 
Entidades Paraestatais e Terceiro Setor, Órgãos Públicos e Servidores Públicos, Processo Administrativo, 
Responsabilidade Extracontratual do Estado, Bens Públicos, Controles da Administração Pública, 
Improbidade Administrativa.  Principais leis: 8.666/93, 10.520/02, 11.079/04, 8.429/92, Lei 
Complementar 101/2000, Emendas Constitucionais nº 19, 20, 41 e 47.  Direito Civil: Código Civil – Parte 
Geral, Parte Especial e Livro Complementar. Lei de Introdução ao Código Civil.  Direito Processual 
Civil: Código de Processo Civil – Do Processo de Conhecimento, Do Processo de Execução, Do Processo 
Cautelar, Dos Procedimentos Especiais, Das Disposições Finais e Transitórias.  Direito do Trabalho e 
Processual do Trabalho: Consolidação das Leis do Trabalho – Introdução, Das Normas Gerais de Tutela 
do Trabalho, Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho, Do Contrato Individual de Trabalho, Da 
Organização Sindical, Das Convenções Coletivas de Trabalho, Do Processo de Multas Administrativas, 
Da Justiça do Trabalho, Do Ministério Público do Trabalho, Do Processo Judiciário do Trabalho, Das 
Disposições Finais e Transitórias.  Direito Penal: Código Penal – Parte Geral e Parte Especial. Efeitos 
civis e trabalhistas da sentença penal.  Principais Leis: Crimes de sonegação fiscal (lei nº 4.729/65), 
Crimes contra a Ordem Tributária e a Ordem Econômica (lei nº 8.137/90 e lei nº 8.176/91). Crimes contra 
o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86). Crimes falimentares (Lei nº 11.101/05).  Direito 
Tributário: Código Tributário Nacional – Disposição Preliminar, Sistema Tributário Nacional, Normas 
Gerais de Direito Tributário, Disposições Finais e Transitórias. Princípios Constitucionais Gerais e 
Tributários. Tributos: Conceitos, espécies, classificação, função. Direito Constitucional Tributário. 
Direito Ambiental: Direitos Coletivos e Interesses Difusos. Competências Legislativas, Executivas, 
Administrativas e Judiciais para a Proteção Ambiental e Cultural. Política Nacional do Meio Ambiente 
(lei nº 6.938/81). Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Código Florestal (lei nº 4.771/65). 
Código de Águas (lei nº 9.433/97). Concessão Florestal (lei nº 11.284/06). Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação (Lei no 9.985/00). Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação de Desapropriação. Ação 
Discriminatória. Ações Privadas auxiliares de proteção ambiental. Espaços Ambientais Protegidos e 
Unidades de Conservação. Tombamento e Limitações Ambientais. Bens Ambientais e Culturais. 
Patrimônio Ambiental, Cultural, Histórico, Artístico, Arqueológico, Genético. Proteção da Biodiversidade 
e da Sociodiversidade. Licenciamento Ambiental. Estudos de Impacto Ambiental (EIA). Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA) e outros estudos e relatórios. Dano Público Ambiental e Cultural. 
Responsabilidade Civil dos particulares e do Estado. Responsabilidade objetiva. Crimes Ambientais (lei nº 
9.605/98). Infrações administrativas (decreto nº 6.514/08). Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica.  
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.Lei Orgânica e Estatuto do 
Servidor Municipal. 
 



 
Técnico em Recursos Humanos: 
 Noções de Administração Pública e Recursos Humanos: Principais fundamentos que regem a 
Administração Pública; Estrutura e funcionamento da administração pública do município: órgãos, 
competências. Noções de Direito Constitucional: Organização dos poderes - Legislativo, Executivo e 
Judiciário; direitos e garantias individuais e coletivos. Orçamento Público: princípios orçamentários; 
Gestão de Recursos Humanos: Técnicas e Procedimentos. Recrutamento de pessoal, seleção e treinamento 
de pessoal. Organização: Tipos de estrutura organizacional. Relações Humanas, Desempenho Profissional 
e Desenvolvimento de equipes de trabalho; Noções Básicas de Legislação: Normas Constitucionais sobre 
Administração Pública e Servidores Públicos; Plano de Cargos, Carreiras e Salários; Licitações, Contratos 
e Alienações na Administração Pública Municipal. Aspectos gerais da redação oficial.  Responsabilidade 
e Ética no serviço público. Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, 
Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; 
Anti-vírus. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43 e EC nº 19 e 20). 
Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
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