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CONCURSO PÚBLICO EDITAL N.º 001/2010 

A Excelentíssima Sr.ª Prefeita Municipal de PAÇO DO LUMIAR,  Estado do Maranhão, nos termos da legislação 

vigente, torna público para o conhecimento dos interessados que se acham abertas as inscrições ao Concurso Público 

que trata o presente Edital, destinado ao provimento de cargos no âmbito da Administração Pública Municipal, o qual se 

regerá de acordo com as instruções seguintes: 

 

1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Número de Vagas: 947 vagas de cargos públicos, sendo 67 (sessenta e sete) destinadas preferencialmente a 
candidatos Portadores de Necessidades Especiais (PNEs), conforme os quadros seguintes: 

 

CARGOS, NÚMERO DE VAGAS E LOTAÇÃO  
Grupo I 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: ALFABETIZADO 

CARGOS 
Exigências mínimas 

necessárias 

N.º 

Total de 

Vagas 

Nº de 
Vagas 

PNE(*) 

 

Remuneração 

(R$ ) 

Carga 

Horária 

Semanal 

A.1 - Cozinheira Alfabetizada 04 01 575,00 40h 

A.2 - Encanador Alfabetizado 04 01 575,00 40h 

A.3 - Merendeira Alfabetizada 191 10 575,00 40h 

A.4 - Motociclista Alfabetizado 2 - 575,00 40h 

SUBTOTAL 201 12  

Grupo II 
ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL 

CARGOS Exigências 

N.º 

Total de 

Vagas 

Nº de 
Vagas 

PNE(*) 

 

Remuneração 

(R$ ) 

Carga 

Horária 

Semanal 

F.1 - Agente de Combate às Endemias - ACE E. Fundamental(**) 20 02 575,00 40h 

F.2 - Agente de Manutenção E. Fundamental 01 - 575,00 40h 

F.3 - Auxiliar de Laboratório de Análise Clínica E. Fundamental 06 01 575,00 40h 

F.4 - Auxiliar de Laboratório de Endemias E. Fundamental 02 - 575,00 40h 

F.5 - Auxiliar Eletricista E. Fundamental 01 - 575,00 40h 

F.6 - Eletricista E. Fundamental 03 - 575,00 40h 

F.7 - Motorista - Categoria D E. Fundamental 04 - 735,00 40h 

F.8 - Tratorista (operador de máquinas 
pesadas) 

E. Fundamental 02 - 735,00 40h 

SUBTOTAL 39 03  
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Grupo III  
Nível Técnico e/ou Nível Médio, exceto professor de Educação Infantil Nível Médio. 

CARGOS 
Exigências mínimas 

necessárias 

N.º 
Total de 
Vagas 

Nº de 
Vagas 
PNE(*) 

 
Remuneração 

(R$ ) 

Carga 
Horária 

Semanal 

M.1 - Agente Administrativo N. Médio 63 04 575,00 40h 

M.2 - Agente de Cultura N. Médio 04 01 575,00 40h 

M.3 - Assistente Jurídico N. Médio 02 - 735,00 40h 

M.4 - Auxiliar de Enfermagem 
Curso de Auxiliar de 

Enfermagem + Registro no 
COREN 

30 02 575,00 40h 

M.5 - Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) 
Curso Técnico de ACD + 

Registro no CRO 
05 01 575,00 40h 

M.6 - Digitador 
N. Médio + Curso Básico 
de Informática (mínimo de 

30 horas-aula) 
10 01 575,00 40h 

M.7 - Fiscal de Tributos (Nível Médio) N. Médio 10 01 735,00 40h 

M.8 - Fiscal de Obras N. Médio 04 01 735,00 40h 

M.9 - Fiscal Sanitário N. Médio 04 01 735,00 40h 

M.10 - Instrutor de Informática 
N. Médio + Curso Básico 
de Informática (mínimo de 

80 horas-aula) 
10 01 575,00 40h 

M.11 - Motorista - Auxiliar de Laboratório de 
Entomologia 

E. Médio + CNH B   02 - 735,00 40h 

M.12 - Prótético (Técnico) - Nível Médio 
Curso Técnico na área (N. 

Médio) 
01 - 735,00 40h 

M.13 - Técnico Agrícola Curso de Técnico Agrícola 03 - 735,00 40h 

M.14 - Técnico de Sistemas de Informação 
Curso Técnico na área (N. 

Médio) 
03  735,00 40h 

M.15 - Técnico em Administração - Nível 
Médio 

Curso Técnico na área (N. 
Médio) 

02 - 735,00 40h 

M.16 - Técnico em Contabilidade 
Curso Técnico na área (N. 

Médio) 
02 - 735,00 40h 

M.17 - Técnico em Edificações 
Curso Técnico na área 
(Edificações: N. Médio) 

01 - 735,00 40h 

M.18 - Técnico em Meio Ambiente (Nível 
Médio) 

Curso Técnico na área (N. 
Médio) 

02 - 735,00 40h 

M.19 - Técnico em Enfermagem 
Curso Técnico em 

Enfermagem + Registro no 
COREN 

20 02 735,00 40h 

M.20 - Técnico em Estradas 
Curso Técnico na área (N. 

Médio) 
02 - 735,00 40h 
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M.21 - Técnico em Gesso Hospitalar 
Curso Técnico na área (N. 

Médio) 
01 - 575,00 40h 

M.22 - Técnico em Higiene Dental (THD)  
Curso Técnico na área (N. 

Médio) 
08 01 575,00 40h 

M.23 - Técnico em Informática 
Curso Técnico na área (N. 

Médio) 
06 01 735,00 40h 

M.24 - Técnico em Radiologia 
Curso Técnico na área (N. 

Médio) 
01 - 735,00 40h 

M.25 - Técnico em Saneamento 
Curso Técnico na área (N. 

Médio) 
01 - 735,00 40h 

M.26 - Técnico em Segurança do Trabalho 
Curso Técnico na área (N. 

Médio) 
01 - 735,00 40h 

SUBTOTAL 198 17  

Grupo IV 

Professor de Educação Infantil – Nível Médio 

CARGOS 
Exigências mínimas 

necessárias 

N.º 
Total de 
Vagas 

Nº de 
Vagas 
PNE(*) 

 

Remuneração 
(R$ ) 

Carga 
Horária 

Semanal 
P.01 - Professor de Educação Infantil 
(N.Médio) 

Curso Normal (Nível Médio)  80 04 1.275,00 40h 

SUBTOTAL 80 04  

Grupo V: Nível Superior  
Escolaridade Mínima:Superior + Registro regular no Conselho ou Entidade competente  

CÓDIGO – CARGOS 
Exigências mínimas 

necessárias 

N.º 

Total de 

Vagas 

Nº de 
Vagas 

PNE(*) 

 

Remunera-ção 

(R$ ) 

Carga 

Horária 

Semanal 

S.01 - Administrador 
Curso Superior na área + 

Registro no CRA 
01 - 1.347,00 40h 

S.02 - Advogado Inscrição Regular na OAB 02 - 1.347,00 40h 

S.03 - Arquiteto 
Curso Superior na área + 

Registro no CREA 
01 - 1.347,00 40h 

S.04 - Assistente Social 
Curso Superior em Serviço 

Social + Registro no 
CRESS 

17 01 1.347,00 40h 

S.05 - Auditor Fiscal 

Curso Superior em Direito 
(Bacharel) ou Ciências 
Contábeis ou 
Administração ou Economia 
+ Registro no Conselho 
correspondente 

03 - 1.347,00 40h 

S.06 - Biólogo  
Curso Superior em 

Ciências Biológicas + 
Registro no CRBio  

01 - 1.347,00 40h 
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S.07 - Bioquímico 
Bioquímico + Registro no 

CRF ou Biomédico + 
Registro no CRBM. 

03 - 1.347,00 40h 

S.08 - Cirurgião Dentista Especialista 
Endodontista 

Cirurgião Dentista + 
Registro no CRO + 

Especialização na área 
correspondente. 

01 - 1.347,00 40h 

S.09 - Cirurgião Dentista Especialista em PSB  

Cirurgião Dentista + 
Registro no CRO + 

Especialização na área 
correspondente. 

08 01 1.347,00 40h 

S.10 - Cirurgião Dentista Especialista 
Odontopediatra 

Cirurgião Dentista + 
Registro no CRO + 

Especialização na área 
correspondente. 

01 - 1.347,00 40h 

S.11 - Cirurgião Dentista Especialista 
Periodontista 

Cirurgião Dentista + 
Registro no CRO + 

Especialização na área 
correspondente. 

01 - 1.347,00 40h 

S.12 - Cirurgião-Dentista Buco-Maxilo-Facial 

Cirurgião Dentista + 
Registro no CRO + 

Especialização na área 
correspondente. 

02 - 1.347,00 40h 

S.13 - Cirurgião-Dentista Protesista 

Cirurgião Dentista + 
Registro no CRO + 

Especialização na área 
correspondente. 

01 - 1.347,00 40h 

S.14 - Contador 
Curso Superior de 

Contabilidade + Registro no 
CRC 

01 - 1.347,00 40h 

S.15 - Educador Físico 
Curso Superior em 

Educação Física + Registro 
no CREF. 

03 - 1.347,00 40h 

S.16 - Enfermeiro 
Curso Superior em 

Enfermagem + Registro no 
COREN 

08 01 1.347,00 40h 

S.17 - Enfermeiro - PSF 
Curso Superior em 

Enfermagem + Registro no 
COREN 

20 02 1.347,00 40h 

S.18 - Enfermeiro Sanitarista 

Diploma de Graduação em 
Enfermagem + Registro no 
COREN + especialização 

em saúde pública ou saúde 
da família 

02 - 1.347,00 40h 

S.19 - Engenheiro Agrônomo Curso Superior em 
Agronomia + Registro no 

01 - 1.347,00 40h 
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CREA 

S.20 - Engenheiro Ambientalista 

Curso Superior em 
Engenharia Ambiental ou 

Curso Superior em 
Engenharia com 

Especialização na área.+ 
Registro no CREA  

01 - 1.347,00 40h 

S.21 - Engenheiro Civil 
Curso Superior em 

Engenharia Civil + Registro 
no CREA 

01 - 1.347,00 40h 

S.22 - Engenheiro Sanitarista 
Graduação em Engenharia 

Sanitária + Registro no 
CREA 

01 - 1.347,00 40h 

S.23 - Especialista em Educação Básica 
Nível Superior Completo 

em Pedagogia com 
Licenciatura Plena 

12 01 1.530,00 40h 

S.24 - Especialista em Braille 

Curso Superior Licenciatura 
Plena em Pedagogia + 

Com habilitação em 
Educação Especial + Curso 

de Braille, com carga 
horária superior a 120 

horas-aula. 

02 - 1.530,00 40h 

S.25 - Especialista em LIBRAS 
Curso Superior Licenciatura 
Plena em Pedagogia com 
Habilitação em LIBRAS 

02 - 1.530,00 40h 

P.02 - Professor Especialista - Educação 
Especial 

Curso Superior Licenciatura 
Plena em Pedagogia com 
Habilitação em Educação 

Especial. 

02 - 1.530,00 40h 

P.03 - Prof. Educação Básica (40h) – Nível 
Superior Séries Iniciais 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Normal 

Superior, Fornecido por 
Instituição Reconhecida 

Pelo MEC 

140 08 1.530,00 40h 

P.04/A - Prof. de Ensino Fundamental II: Artes Licenciatura plena na área 07 01 1.530,00 40h 

P.04/C - Prof. de Ensino Fundamental II: 
Ciências 

Licenciatura plena na área 13 01 1.530,00 40h 

P.04/ER - Prof. de Ensino Fundamental II: 
Ensino Religioso 

Licenciatura plena na área 
ou formação em Filosofia + 
Especialização em Ensino  

02 - 1.530,00 40h 

P.04/F - Prof. de Ensino Fundamental II: 
Filosofia 

Formação Superior em 
Filosofia 

04 01 1.530,00 40h 

P.04/G - Prof. de Ensino Fundamental II: 
Geografia 

Licenciatura plena na área 17 01 1.530,00 40h 
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P.04/H - Prof. de Ensino Fundamental II: 
História 

Licenciatura plena na área 18 01 1.530,00 40h 

P.04/I - Prof. de Ensino Fundamental II: Inglês Licenciatura plena na área 08 01 1.530,00 40h 

P.04/P - Prof. de Ensino Fundamental II: 
Língua Portuguesa 

Licenciatura plena na área 30 02 1.530,00 40h 

P.04/M - Prof. de Ensino Fundamental II: 
Matemática 

Licenciatura plena na área 26 02 1.530,00 40h 

S.26 - Farmacêutico 
Curso Superior 

Farmácia + Registro no 
CRF 

03 - 1.347,00 40h 

S.27 - Fisioterapeuta 
Curso Superior em 

Fisioterapia+Registro no 
CREFITO 

03 - 1.347,00 30h 

S.28 - Fonoaudiólogo 
Curso Superior  

Fonoaudiólogo + Registro 
no CRFa 

04 01 1.347,00 40h 

S.29 - Médico – Auditor 
Curso Superior de Medicina 

+ Registro no CRM 
01 - 1.700,00 40h 

S.30 - Médico Geriatra 

Curso Superior de Medicina 
+ Registro no CRM + 

Residência e/ou 
Especialização na área 

correspondente 

01 - 1.700,00 40h 

S.31 - Médico – Ginecologista 

Curso Superior de Medicina 
+ Registro no CRM + 

Residência e/ou 
Especialização na área 

correspondente 

02 - 1.700,00 40h 

S.32 - Médico do Trabalho 

Curso Superior de Medicina 
+ Registro no CRM + 

Residência e/ou 
Especialização na área 

correspondente 

01 - 1.700,00 40h 

S.33 - Médico - Nefrologia 

Curso Superior de Medicina 
+ Registro no CRM + 

Residência e/ou 
Especialização na área 

correspondente 

01 - 1.700,00 40h 

S.34 - Médico – Cardiologista 

Curso Superior de Medicina 
+ Registro no CRM + 

Residência e/ou 
Especialização na área 

correspondente 

01 - 1.700,00 40h 

S.35 - Médico - Endocrinologista Curso Superior de Medicina 
+ Registro no CRM + 

01 - 1.700,00 40h 
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Residência e/ou 
Especialização na área 

correspondente 

S.36 - Médico - Oftalmologista 

Curso Superior de Medicina 
+ Registro no CRM + 

Residência e/ou 
Especialização na área 

correspondente 

01 - 1.700,00 40h 

S.37 - Médico - Ortopedista 

Curso Superior de Medicina 
+ Registro no CRM + 

Residência e/ou 
Especialização na área 

correspondente 

01 - 1.700,00 40h 

S.38 - Médico - Pediatra 

Curso Superior de Medicina 
+ Registro no CRM + 

Residência e/ou 
Especialização na área 

correspondente 

02 - 1.700,00 40h 

S.39 - Médico - Plantonista 

Curso Superior de Medicina 
+ Registro no CRM + 

Residência/Especialização 
em Clínica Médica 

04 01 1.700,00 40h 

S.40 - Médico – PSF 

Curso Superior de Medicina 
+ Registro no CRM + 

Residência/Especialização 
em Clínica Médica 

20 02 1.700,00 40h 

S.41 - Médico Psiquiatra / Especialista em 
Saúde Mental 

Curso Superior (Medicina) 
+ CRM + 

Especialização/Residência 
em Psiquiatria ou 

Especialista em Saúde 
Mental 

02 - 1.700,00 40h 

S.42 - Médico Veterinário 
Curso Superior Veterinária 

+ Registro no CRV 
01 - 1.700,00 40h 

S.43 - Nutricionista 
Curso Superior em Nutrição 

+ Registro no CRN  
04 01 1.347,00 40h 

S.44 - Psicólogo 
Curso Superior em 

Psicologia + Registro no 
CRP 

04 01 1.347,00 40h 

S.45 - Psicopedagogo 

Curso Superior 
(Graduação) em Pedagogia 
ou Graduação na Área de 

Educação e Curso de 
Especialização em 
Psicopedagogia. 

03 01 1.347,00 40h 

S.46 - Químico Bacharel ou Licenciatura 01 - 1.347,00 40h 
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Plena em Química ou 
Curso Superior de 

Engenharia Química + 
Registro no respectivo 

Conselho de classe 

S.47 - Técnico em Agropecuária – N. Superior  

Curso Superior em 
Agronomia ou Zootecnia + 
Inscrição regular no 
Conselho correspondente. 

02  1.347,00 40h 

S.48 - Terapeuta Ocupacional 
Curso Superior na área + 

Registro regular no 
CREFITO 

03 - 1.347,00 40h 

SUBTOTAL  429 31   

TOTAL DE VAGAS                              947 67  

 

 (*) Vagas destinadas, preferencialmente a Portadores de Necessidades Especiais (PNEs). Fica estabelecido que, 
caso seja, a critério da Administração Pública, convocado mais de 03 classificados para determinado cargo, a quarta 
convocação, se houver, para qualquer um dos cargos acima disponibilizados, será, preferencialmente, ocupada por 
um Portador de Necessidades Especiais, respeitando-se a classificação e o local para o qual o candidato PNE 
concorre. 

(**).(**). No que diz respeito ao cargo ou emprego de Agente de Combate às Endemias, na forma prevista 
na Lei Nacional N.º 11.350, de 05 de outubro de 2006, art. 7.º, este deverá, antes da contratação, concluir 
o “Curso Introdutório de formação inicial e continuada”, de caráter apenas eliminatório, a ser ministrado 
pela Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar, conforme detalhado no item 5.5. 

NOTA: Quando exigida especialização na área, o curso de especialização, exigido apenas quando da posse do 
aprovado, este somente será acolhido se houver sido concluído de acordo com as normas do Conselho Nacional de 
Educação (Resolução CNE/CES Nº 1, de 3 de abril de 2001 e Resolução CNE N.º 01/2007), bem como, se assim exigir 
as normas do Conselho de Classe correspondente, que a titulação tenha o devido registro no devido Conselho de 
Classe. Caso não seja comprovado que o curso de especialização atendeu às normas do Conselho Nacional de 
Educação (Resoluções CNE/CES N.º01/2001 e 01/2007), a titulação não será considerada, ficando prejudicada a posse 
do candidato, procedendo-se, na ordem de classificação, nova convocação. 

1.2. O Concurso Público será realizado pelo INSTITUTO LUDUS, com sede localizada na Rua Alecrim, 2.199, Bairro 
Jóquei Clube – em Teresina – P I, empresa contratada na forma da lei, obedecidas às normas constantes no presente 
Edital. 
1.3. O concurso será de Provas e Títulos para os cargos de Professor e de Provas para os demais cargos. 
1.4. A criação dos cargos, as atribuições e o regime jurídico está prevista na Lei Municipal Nº 435 de 06 de 
julho de 2010. 
1.5. Os candidatos serão classificados na forma estabelecida no Decreto Federal 6.944, de 21 de agosto de 
2009 (usado subsidiariamente), até o limite de vagas definidas no Anexo I deste Edital. 
1.6. O regime de trabalho dos contratados é o estatutário , na forma da legislação do Município de Paço do 
Lumiar, Estado do Maranhão.  
1.7. Os nomeados serão lotados a critério da Administração Pública.  
1.8. Não havendo candidatos aprovados para o preenchimento de todas as vagas oferecidas, o Edital poderá 
ser reaberto para o provimento das vagas remanescentes.  
1.9. Os membros da Comissão Organizadora do Concurso e funcionários do Instituto Ludus, assim 
como seus cônjuges, companheiros, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º grau, 
não poderão participar do certame, sob pena de exclusão dos mesmos a qualquer tempo, sem 
devolução da taxa de inscrição. 
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2. DAS INSCRIÇÕES :  
 
2.1. As inscrições poderão ser realizadas sob a forma presencial, conforme item 2.2 ou por intermédio da internet 
seguindo o item 2.4 deste capítulo. 
 
2.2  INSCRIÇÕES DE FORMA PRESENCIAL: 
 
2.2.1. Período de inscrição: de 27 de setembro de 2010 a 22 de outubro de 2010. 
2.2.2 Local de inscrição: Av. 13, Quadra 155, Nº 1-C, Maiobão, CEP.: 65.137-000, Paço do Lumiar/Maranhão. O 
presente endereço estará disponível apenas no período das inscrições. 
2.2.3 Horário: das 08:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 17:30. 
 
2.3. Do procedimento para realizar a inscrição presencial 
2.3.1. Documentos necessários para inscrição: 
a) Comprovante da taxa de inscrição, a ser paga nas Casas Lotéricas, nos representantes do Caixa Aqui ou nas 
Agências da Caixa Econômica Federal  de todo o Brasil, devidamente autenticada; 
b) Documento de identidade, expedida pela Secretaria de Segurança Pública, Forças Armadas e Polícia Militar ou 
carteiras emitidas por Conselhos ou Ordens, que por Lei Federal, valem como documentos de identificação ou 
outro documento de identificação, com fotografia. 
c) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
d) Ficha de Inscrição devidamente preenchida, sem emendas ou rasuras. 
 
2.4. INSCRIÇÕES VIA INTERNET: 
2.4.1. Poderá ser realizada a inscrição para o Concurso Público via Internet, no endereço eletrônico 
www.institutoludus.com.br, no mesmo período fixado pelo subitem 2.2.1 deste edital. 
 
2.5. Do procedimento para realizar a inscrição via internet 
2.5.1. O candidato que desejar realizar sua inscrição via Internet poderá acessar o endereço eletrônico 
www.institutoludus.com.br e após o preenchimento da ficha de inscrição efetuar o pagamento da taxa de inscrição por 
meio de boleto de pagamento disponível também no site, podendo efetuar o pagamento nas Casas Lotéricas ou 
representantes do Caixa Aqui, ou nas Agências da Caixa Econômica Federal . 
2.5.2. As inscrições efetuadas via Internet somente serão aceitas após a comprovação de pagamento do valor de 
inscrição. 
2.5.3. O candidato inscrito via Internet não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade os dados cadastrais informados no ato de inscrição, sob as penas da lei. 
2.5.4. Informações complementares acerca da inscrição via Internet estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.institutoludus.com.br 
2.5.5. O Instituto Ludus não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  
2.5.6. Os candidatos que optarem por essa forma de inscrição se darão por cientes do conhecimento e aceitação das 
normas do edital do concurso e, automaticamente, se declaram serem possuidores das condições e dos documentos 
exigidos pelo edital; bem como devem disponibilizar endereço de e-mail por intermédio do qual poderão receber 
informações de interesse do candidato. 
2.6. Cada candidato poderá concorrer para apenas um dos cargos no Concurso. 
2.6.1. Havendo mais de uma inscrição de um candidato, será considerada para todos os efeitos legais, aquela datada 
mais recente. 
2.7. O candidato é responsável pelas informações prestadas no ato da inscrição. 

http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
http://www.examesconsultoria.com/
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2.8. Serão aceitas inscrições por procuração, sendo uma para cada candidato, desde que devidamente registradas 
em cartórios e as mesmas deverão ser anexadas a Ficha de Inscrição. 
2.9. O valor da inscrição será de acordo com o cargo a ser escolhido pelo candidato, discriminado no Quadro I, não 
sendo restituível em hipótese alguma. 
2.10. Será anulada a inscrição, em qualquer ocasião, se for verificado que deixou de ser cumprido qualquer requisito. 
2.11. O candidato somente será considerado inscrito no Concurso Público após a sua Inscrição ter sido deferida 
pela Comissão Organizadora do Concurso Público. 
2.12. A Comissão Organizadora publicará, no site do INSTITUTO LUDUS e no mural da Prefeitura, a relação dos 
candidatos com inscrições deferidas, portadoras ou não de deficiência física, devendo, pois, ser consideradas 
indeferidas aquelas inscrições, cujo nome do candidato não constar na referida relação. 
 
3. DO VALOR DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 – Conforme o Quadro I, seguinte 

QQuuaaddrroo  II  

DDOO  VVAALLOORR  DDAASS  IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS 

Grupo I 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: ALFABETIZADO 

CARGOS PÚBLICOS Valor das Inscrições (R$) 

1 - Cozinheira; 2 - Encanador; 3 - Merendeiras; 4 - Motociclista. R$ 40,00 (quarenta reais) 

Grupo II 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL 

CARGOS PÚBLICOS Valor das Inscrições (R$) 

1-Agente de Combate às Endemias – ACE; 2-Auxiliar de Laboratório de Análise Clínica; 
3-Auxiliar de Laboratório de Endemias; 4-Auxiliar Eletricista; 5-Eletricista; 6-Motorista - 
Categoria D.; 7-Tratorista (operador de máquinas pesadas); 8- Agente de Manutenção. 

R$ 50,00 (cinquenta reais) 

Grupo III 

ESCOLARIDADE MÍNIMA:  

Nível Técnico e/ou Nível Médio, exceto professor de Educação Infantil Nível Médio 

CARGOS PÚBLICOS Valor das Inscrições (R$) 

1-Agente Administrativo; 2-Agente de Cultura; 3-Assistente Jurídico; 4-Auxiliar de 
Enfermagem; 5-Auxiliar de Consultório Dentário (ACD); 6-Digitador; 7-Fiscal de Tributos 
(Nível Médio); 8-Fiscal de Obras; 9-Fiscal Sanitário; 10-Instrutor de Informática; 11-
Motorista - Auxiliar de Laboratório de Entomologia; 12-Prótético (Técnico) - Nível Médio; 
13-Técnico Agrícola; 14-Técnico de Sistemas de Informação; 15-Técnico em 
Administração - Nível Médio; 16-Técnico em Contabilidade; 17-Técnico em Edificações; 
18-Técnico em Meio Ambiente (Nível Médio); 19-Técnico em Enfermagem; 20-Técnico 
em Estradas; 21-Técnico em Gesso Hospitalar; 22-Técnico em Higiene Dental (THD); 
23-Técnico em Informática; 24-Técnico em Radiologia; 25-Técnico em Saneamento; 26-
Técnico em Segurança do Trabalho. 

R$ 60,00 (sessenta reais) 

Grupo IV 

ESCOLARIDADE MÍNIMA:  

Professor de Educação Infantil – Nível Médio 
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CARGOS PÚBLICOS  Valor das Inscrições (R$) 

1 - Professor de Educação Infantil (40h/semana) - N. Médio. R$ 80,00 (oitenta reais) 

Grupo V 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Nível Superior 

Escolaridade Mínima: Superior + Registro regular no Conselho ou Entidade competente 

CARGOS PÚBLICOS  Valor das Inscrições (R$) 

1-Administrador; 2- Advogado; 3-Arquiteto; 4-Assistente Social; 5-Cirurgião Dentista - 
Especialista Endodontista; 6-Cirurgião Dentista - especialista em PSB; 7-Cirurgião 
Dentista Especialista Odontopediatra; 8-Cirurgião Dentista Especialista Periodontista; 9-
Cirurgião-Dentista Buco-Maxilo-Facial; 10-Cirurgião-Dentista Protesista; 11-Contador; 
12-Enfermeiro; 13-Enfermeiro – PSF; 14-Enfermeiro Sanitarista; 15-Engenheiro 
Agrônomo; 16-Engenheiro Ambientalista; 17-Especialista em Educação Básica (40h); 18-
Especialista em Braille; 19-Especialista em LIBRAS; 20-Professor Especialista - 
Educação Especial; 21-Prof. Educação Básica (40h) - N.Superior - Séries Iniciais; 22-
Prof. de Ensino Fundamental II: Artes; 23-Prof. de Ensino Fundamental II: Ciências; 24-
Prof. de Ensino Fundamental II: Ensino Religioso; 25-Prof. de Ensino Fundamental II: 
Filosofia; 26-Prof. de Ensino Fundamental II: Geografia; 27-Prof. de Ensino Fundamental 
II: História; 28-Prof. de Ensino Fundamental II: Inglês; 29-Prof. de Ensino Fundamental II: 
Língua Portuguesa; 30-Prof. de Ensino Fundamental II: Matemática; 31-Fisioterapeuta; 
32-Fonoaudiólogo; 33-Médico – Auditor; 34-Médico Geriatra; 35-Médico – Ginecologista; 
36-Médico do Trabalho; 37-Médico -  Nefrologia; 38-Médico – Cardiologista; 39-Médico – 
Endocrinologista; 40-Médico – Oftalmologista; 41-Médico – Ortopedista; 42-Médico – 
Pediatra; 43-Médico – Plantonista; 44-Médico – PSF; 45-Médico Psiquiatra / Especialista 
em Saúde Mental; 46-Médico Veterinário; 47-Nutricionista; 48-Psicólogo; 49-
Psicopedagogo; 50-Técnico em Agropecuária - Nível Superior; 51-Terapeuta 
ocupacional; 52-Bioquímico; 53-Educador Físico; 54-Engenheiro Civil; 55-Engenheiro 
Sanitarista; 56-Farmacêutico; 57-Químico; 58-Biólogo; 59-Auditor Fiscal. 

R$ 100,00 (cem reais) 

 
 

4. DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (P.N.Es). 
 
4.1.- Será assegurada aos portadores de necessidades especiais, conforme estabelece o Decreto Federal N.º 3.298, de 
20/12/1999, a reserva preferencial de vaga neste concurso público, na proporção de o mínimo de 5% (cinco por cento) 
das vagas oferecidas por cargo e, pelo que estabelece o art. 5.º, § 2.º da Lei Federal 8.112/90, usada subsidiariamente, 
no que couber, o máximo de 20% das vagas disponíveis.  
4.1.1. Por força de o que estabelece o Decreto N.º 3.298, de 20/12/1999, as frações decorrentes do cálculo do percentual 
serão arredondadas para o número inteiro subsequente. 
4.1.2. A inscrição e as normas deste Edital para Portadores de Necessidades Especiais (PNEs), atendem ao que 
estabelecem a Lei n.º 7.853, de 24.10.89, o Decreto nº 3.298, 20.12.99, bem como, na ausência de Legislação Municipal, 
no que couber, o que estabelece a Lei Federal nº 8.112/90, em especial, o art. 5º, § 2º. 
4.1.3 Fica, também, quando for o caso, assegurado aos candidatos classificados para o “quadro de reserva” a 
continuidade das normas dispostas no item 4.1 e subitens 4.1.1 e 4.1.2 no que tange às prerrogativas legais e 
constitucionais dos direitos dos PNEs.    
4.2. O candidato portador de necessidades especiais, que nos termos legais, necessitar de tempo adicional, de no 
máximo 01 (uma) hora, para realização das provas bem como necessitar de condições especiais para participar do 
certame, deverá requerê-lo, no prazo determinado para as inscrições (item 3.1, das inscrições), com justificativa 
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 
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4.3. O candidato cego ou portador de ambliopia deverá solicitar, por escrito, à Comissão de Concurso Público Municipal, 
até o último dia de encerramento das inscrições, a confecção de prova em Braille ou ampliada, juntando, nos casos de 
ambliopia, atestado médico comprobatório dessa situação. 
4.4. Os deficientes visuais que não solicitarem a prova especial no prazo citado no subitem anterior não terão direito a 
prova especialmente preparada seja qual for o motivo alegado. 
4.5. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual, passíveis de correção simples do tipo 
miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 
4.6. Se, comprovadamente, o candidato necessitar de atenção especial, deve comunicar ao Instituto Ludus em tempo 
hábil, até o último dia de encerramento das inscrições, especificando através de requerimento qual o tipo de cuidados 
especiais necessitará no dia da realização da prova. 
4.7. Será considerada deficiência aquela conceituada na medicina especializada, de acordo com os padrões 
mundialmente estabelecidos. 
4.8. No ato da inscrição,  o  candidato  portador de  necessidade  especial  deverá declarar, na ficha de inscrição, 
essa condição e a deficiência de que é portador, anexando laudo médico  atestando a espécie e o grau ou nível 
da  deficiência,  com  expressa  referencia  ao  código  correspondente  da  Classificação Internacional de Doença  – 
CID, bem como a causa provável da deficiência.  
4.9. As pessoas portadoras de necessidade especial, resguardadas as condições previstas nos itens anteriores, 
participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne ao Conhecimento das 
provas, à avaliação e os critérios de aprovação, ao horário, ao local de aplicação das provas e à nota mínima 
exigida para todos os demais candidatos. 
4.10. O candidato portador de necessidade especial, se classificado no Concurso Público, terá seu nome publicado 
em lista à parte. 
4.11. Na falta de candidatos classificados para as vagas oferecidas aos portadores de necessidade especial, 
estas serão preenchi das pelos demais, com estrita observância a ordem de classificação. 
4.12. O laudo médico  terá  validade  somente  para  este  Certame  e  não  será  devolvido,  assim  como  não  serão 
fornecidas cópias. 
4.13. A não observância do disposto nos subitens anteriores implicará na perda do direito às vagas reservadas 
aos candidatos portadores de necessidades especiais. 
 
5. DAS PROVAS  
 
5.1. O Concurso Público constará de prova escrita, constando de 40 (quarenta) questões, em forma objetiva, de 
múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas cada, em que uma, e somente uma, alternativa é correta. 

5.1.1. A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas, no dia e horário agendados no Cronograma deste Edital, 
conforme explicitado nos termos do ANEXO II. 
5.1.2. Para os cargos de Professor, e somente para o cargo de Professor, o presente certame é composto de 
duas provas: prova objetiva, na forma estabelecida no item 5.1, e para aqueles que lograrem êxito na prova 
objetiva, conforme pontuação mínima descrita no Quadro V – A e Quadro V – B, serão submetidos a prova de títulos, 
de natureza apenas classificatória, com títulos valorados na forma estabelecida no ANEXO V.  

5.2. Cada Cargo terá uma modalidade específica de prova, ou combinação de conteúdos, número de questões, com 
pesos distintos, exigências distintas, conforme as tabelas (QUADROS) seguintes. 
  

5.3 – Quadros (Do número, do peso e modalidades das questões das provas) 

QUADRO II 

Cozinheira // Encanador // Merendeira e Motociclista 

PROVA – MODALIDADES 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESOS 

PONTUAÇÃO PONDERADA 

ACERTO MÍNIMO 
POR PROVA 

ACERTO MÍNIMO DO 
CONJUNTO DA 
PROVA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 10 2,0 SEM EXIGÊNCIAS 
60 PONTOS MATEMÁTICA ELEMENTAR 10 2,0 SEM EXIGÊNCIAS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 20 3,0 SEM EXIGÊNCIAS 
 

QUADRO III 

Agente de Combate às Endemias – ACE // Agente de Manutenção // Auxiliar de Laboratório de Análise Clínica // 

Auxiliar de Laboratório de Endemias // Auxiliar Eletricista // Eletricista // Motorista - Categoria D // Tratorista 

(operador de máquinas pesadas) 

PROVA – MODALIDADES 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESOS 

PONTUAÇÃO PONDERADA 

ACERTO MÍNIMO 
POR PROVA 

ACERTO MÍNIMO DO 
CONJUNTO DA 
PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 10 2,0 SEM EXIGÊNCIAS 
60 PONTOS MATEMÁTICA BÁSICA 10 2,0 SEM EXIGÊNCIAS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 20 3,0 SEM EXIGÊNCIAS 
 
 

QUADRO IV 
Agente Administrativo // Agente de Cultura // Assistente Jurídico // Auxiliar de Enfermagem // Auxiliar de Consultório 

Dentário (ACD) // Digitador // Fiscal de Tributos (Nível Médio) // Fiscal de Obras // Fiscal Sanitário // Instrutor de 

Informática // Motorista - Auxiliar de Laboratório de Entomologia // Prótético (Técnico) - Nível Médio // Técnico 

Agrícola // Técnico de Sistemas de Informação // Técnico em Administração - Nível Médio // Técnico em 

Contabilidade // Técnico em Edificações // Técnico em Meio Ambiente (Nível Médio) // Técnico em Enfermagem // 

Técnico em Estradas // Técnico em Gesso Hospitalar // Técnico em Higiene Dental (THD) // Técnico em Informática 

// Técnico em Radiologia // Técnico em Saneamento // Técnico em Segurança do Trabalho. 

PROVA – MODALIDADES 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESOS 

PONTUAÇÃO PONDERADA 

ACERTO MÍNIMO 
POR PROVA 

ACERTO MÍNIMO DO 
CONJUNTO DA 
PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 10 2,0 SEM EXIGÊNCIAS 
60 PONTOS MATEMÁTICA 10 2,0 SEM EXIGÊNCIAS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 20 3,0 36 PONTOS 
 
 

QUADRO V – A (Professores) 
PROFESSORES: Professor de Educação Infantil (40h) (N.Médio) // Professor Especialista em Educação Especial // 
Professor de Educação Básica (40h) (N.Superior) – Séries Iniciais. // Professor de Ensino Fundamental II, EXCETO 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA. 

PROVA – MODALIDADES 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESOS 

PONTUAÇÃO PONDERADA 

ACERTO MÍNIMO 
POR PROVA 

ACERTO MÍNIMO DO 
CONJUNTO DA 
PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 10 2,0 SEM EXIGÊNCIAS 
60 PONTOS CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 10 2,0 SEM EXIGÊNCIAS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 20 3,0 36 PONTOS 
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QUADRO V – B (Professor de L. Portuguesa) 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA – MODALIDADES 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESOS 

PONTUAÇÃO PONDERADA 

ACERTO MÍNIMO 
POR PROVA 

ACERTO MÍNIMO DO 
CONJUNTO DA 
PROVA 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 10 1,0 SEM EXIGÊNCIAS 
60 PONTOS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 3,0 54 PONTOS 
 
 

QUADRO VI 
DEMAIS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  

PROVA – MODALIDADES 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESOS 

PONTUAÇÃO PONDERADA 

ACERTO MÍNIMO 
POR PROVA 

ACERTO MÍNIMO DO 
CONJUNTO DA 
PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 10 1,0 SEM EXIGÊNCIA 
60 PONTOS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 3,0 54 PONTOS 
 
5.4. O resultado parcial da prova objetiva para o cargo de Professor não garantirá posição definitiva para efeito de 
classificação, somente após a apuração das provas de títulos é que se promulgará o resultado final. 

5.4.1. Somente os candidatos ao cargo de Professor que obtiverem nota igual ou superior àquelas estabelecida nos 
QUADROS V (A e B) (subitem 5.3) terão seus títulos avaliados para efeito de resultado final. 

5.4.2. Os candidatos que não atingirem o número mínimo de acertos estabelecidos nos QUADROS II, III, IV, V(A e B) e VI 
serão considerados eliminados do concurso. 
5.4.3. Na forma sumulada pelo STJ (Súmula 266), a apresentação de conclusão de curso, ou comprovação da 
escolaridade mínima, exceto para professores, somente será exigida quando do ato de nomeação. 

5.4.3.1. Para o cargo de professor, a exigência deverá ser atendida quando da entrega da titulação. 
5.5. Do Curso Introdutório de Formação Inicial (para os ACE). Para os candidatos ao cargo de Agentes de 

Combate às Endemias (ACE), além dos critérios definidos nos quadro acima, os candidatos aprovados e 
classificados será submetidos, conforme determina a Lei 11.350/2005, ao Curso Introdutório de Formação 
Inicial e Continuada, ficando estabelecido:  

5.5.1 Os candidatos aprovados para os cargos públicos de Agente de Combate às Endemias passarão por Curso 
Introdutório de Formação Inicial e Continuada, a ser oferecido pela Prefeitura Municipal, com carga horária mínima 
de 40 (quarenta) horas-aula, e cujo conteúdo atenda às exigências previstas para o exercício das funções de 
Agente de Combate às Endemias.  
5.5.2. O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, de caráter eliminatório, será ministrado anteriormente 
à contratação e em data determinada pela municipalidade. 
5.5.3. Serão convocados para prestarem o Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, somente os 
candidatos classificados em até no máximo 1,2 vezes o número total de vagas oferecidas para o concurso para o 
emprego de ACE – Agentes de Combate às Endemias. 
5.5.4. O não comparecimento do candidato convocado ao Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, se 
não justificado, no primeiro dia do Curso, será considerado como desistência, sendo o candidato automaticamente 
eliminado e convocado o seu suplente, observada a ordem de classificação. 
5.5.5 Será publicado no mural da Prefeitura, na página eletrônica da Prefeitura de Paço de Lumiar e ainda no Diário 
Oficial do Estado do Maranhão o Edital de Convocação para os candidatos que participarão do Curso Introdutório de 
Formação Inicial e Continuada. 
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5.5.6. O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada terá carga horária mínima de 40 horas-aula, sendo a 
carga horária compatível com a formação desejada e conforme a regulamentação a ser expedida. 
5.5.7. O candidato não será remunerado, em hipótese alguma, pelo período em que estiver realizando o Curso 
Introdutório de Formação Inicial e Continuada. 
5.5.8. Todo material utilizado no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada será de responsabilidade do 
Município. 
5.5.9. O candidato será avaliado durante o período do curso, realizando prova de conhecimentos teóricos. 

5.5.9.1. Considerar-se-á aprovado o candidato que, em uma escala de zero a 10, obtiver aproveitamento em 
notas igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária 
ministrada. 
5.5.9.2. O candidato que não concluir o curso introdutório com aproveitamento conforme especificado no item 
5.5.9.1 será automaticamente eliminado do Concurso. 

5.6.10. A média final das avaliações, bem como a frequência dos candidatos que participaram do Curso Introdutório 
de Formação Inicial e Continuada será divulgada após o término do curso, conforme a regulamentação a ser 
expedida. 

 

6. DATA DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
  
As provas serão realizadas na data provável de 05 de dezembro de 2010 na cidade de PAÇO DO LUMIAR, em 
locais e horários (podendo ser em dois turnos) a serem oportunamente divulgados nos atos oficiais da Prefeitura 
Municipal e afixado na sede da mesma, bem como divulgados no endereço eletrônico do Instituto Ludus. 
6.1. Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização das provas, estas poderão ser 
realizadas em outras cidades próximas a Paço de Lumiar. 
6.2. Até 05 (cinco) dias antes a data da realização das provas, será divulgado, no endereço eletrônico do Instituto Ludus 
(www.institutoludus.com.br) os locais das provas. 
6.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de 01 (UMA) 
hora do horário determinado para o início das provas, sendo que não serão admitidos nos locais de prova os candidatos 
que se apresentarem após o horário estabelecido para os exames.  
6.4. O ingresso nos locais de prova será permitido apenas aos candidatos que apresentarem o Comprovante de 
Inscrição, devidamente pago, acompanhado de documento hábil de identificação original com foto, não sendo aceito 
protocolos, crachás, identidade funcional, título de eleitor, carteira nacional de habilitação (modelo antigo) e outros não 
admitidos oficialmente como documento hábil de identificação. 

6.4.1. Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar das Listas de Presença, mas que 
tenha em seu poder o respectivo comprovante de pagamento e comprovante de inscrição, efetuado nos moldes 
previstos neste Edital, e esteja portando os documentos de identificação original, o mesmo poderá participar deste 
concurso público, devendo tal fato ser registrado em ata.  
6.4.2. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação da 
referida regularidade, por apreciação da Comissão do Concurso Público. 
6.4.3. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem 
direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela 
decorrentes. 

6.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência (B.O) com 
data de até 60 dias, acompanhado de um outro documento oficial que o identifique sob pena de não poder adentrar 
do recinto e participar do concurso. 
6.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas munido de documento oficial com foto, 
Comprovante de Inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº. 2 e borracha. 
6.7. A inviolabilidade das provas será comprovada no posto de execução, no momento do rompimento do lacre dos 
malotes na presença dos candidatos. 
6.8. Será excluído do Concurso o candidato que: 

http://www.institutoludus.com.br/
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6.8.1. Apresentar-se após o horário estabelecido. 
6.8.2. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal.  
6.8.3. Ao se ausentar da sala de provas – sempre acompanhado do fiscal – o candidato não poderá levar consigo o 
caderno de questões, cartão-resposta, documento de identidade ou qualquer outro meio para anotação. O 
descumprimento desta norma implica na eliminação sumária do candidato.  
6.8.4. For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas, impressos não 
permitidos ou calculadora. 
6.8.5. Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação. 
6.8.6. Lançar meios ilícitos para execução das provas. 
6.8.7. Não devolver integralmente o material recebido. 
6.8.8. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
6.8.9. Recusar-se a entregar o cartão-resposta ao término do tempo destinado para a realização das provas; 
6.8.10. Deixar de assinar o cartão-resposta e a lista de presença; 
6.8.11. Descumprir as instruções contidas no caderno de questões; 
6.8.12. Não apresentar o documento que comprove a inscrição e que identifique o candidato, conforme exigido no 
item 2.3.1. 
6.8.13. Deixar de apresentar qualquer um dos documentos que comprovem o atendimento a todos os requisitos 
fixados neste Edital. 
6.8.14. Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da Comissão Organizadora do Concurso Público ou 
com a equipe auxiliar; 
6.8.15. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata. 

6.9. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, 
ainda que legível, e mais: 
6.10. O candidato deve transcrever com cuidado as respostas das provas objetivas para a folha de respostas de leitura 
óptica, que será o único documento válido para a correção das provas. 
6.11. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, o seu caderno de 
questões. A não devolução do caderno de questões, com o devido registro em ata, implica eliminação do candidato. 
6.12. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, 
sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica. 
6.13. Em hipótese alguma haverá vista de prova.  
6.14. O candidato deverá assinalar suas respostas na prova objetiva e transcrevê-la no Cartão de Respostas, que é o 
único documento válido para a correção eletrônica, que lhe será entregue após 01 (uma) hora do início da prova. 
6.15. Somente serão permitidos assinalamentos no Cartão de Respostas feitos pelo próprio candidato, vedada qualquer 
colaboração ou participação de terceiros, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse 
fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal-leitor. 
6.16. Na correção do Cartão de Respostas, será atribuída nota zero às questões rasuradas, com mais de uma opção 
assinalada e aquelas marcadas de forma incorreta, além do local de marcação ou em branco. O preenchimento do 
Cartão-Resposta deve se processar na forma do modelo descrito na capa da prova (Caderno de Questões).  
6.17. Sob nenhuma hipótese, por erro ou culpa do candidato, haverá a substituição do Cartão de Respostas, sendo da 
responsabilidade exclusiva do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emendas ou rasura, 
ainda que legível. 
6.18. Qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão, ou mesmo que não esteja ela 
prevista no programa, deverá ser arguida em sede de Recurso, no prazo estabelecido neste Edital (Anexo I – 
Cronograma) 
6.19. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, 
independentemente da formulação dos recursos. 
6.20. Os cartões-respostas somente serão entregues após 1 (uma) hora do início das provas e quem se ausentar da sala 
antes de transcorrido este prazo, está sumariamente eliminado do certame. 
6.21. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal o Caderno de Questões e o Cartão–Resposta e assinar, 
sob pena de eliminação do certame, a Ficha de Frequência. A assinatura no Cartão-Resposta deverá está em 
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conformidade com o documento de identifiação. Será eliminado o candidato que rubricar, abreviar o pré-nome ou o 
nome, ou assinar com letra de forma o cartão resposta. 
6.22. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou atraso do candidato na sua 
eliminação, seja qual for o motivo alegado. 
6.23. O não comparecimento excluirá automaticamente o candidato do concurso. 
6.24. Será eliminado do concurso o candidato que pintar a parte superior do cartão resposta (inscrição e cargo). 
6.25. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o comparecimento no 
horário determinado. 
 

7. DA CLASSIFICAÇÃO 
 
7.1. Para todos os cargos serão aplicadas provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 
(cem) pontos, Será classificado o candidato que atingir o número mínimo de 60 (sessenta) pontos e atender às 
exigências estabelecidas nos Quadros II, III, IV, V (A e B) e VI deste edital. 
7.2. A aprovação dos candidatos dar-se-á na ordem decrescente das notas (pontos) obtidas nas provas, e igual ou 
superior ao número de pontos estabelecidos nos Quadros II, III, IV, V (A e B) e VI calculada na forma estabelecida neste 
edital. 
7.3. Do desempate: na hipótese de igualdade de nota, terá preferência, sucessivamente, o candidato: 
7.3.1.Se o candidato tem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos até a data da realização da prova, o critério de 
desempate, na ordem, é: 
a) o mais idoso. 
b) Tenha obtido a maior pontuação na Prova Objetiva de conteúdo específico da categoria profissional. 
c) Quando for o caso, tenha obtido a maior pontuação na Prova de Títulos;  
7.3.2. Se o candidato é menor de 60 (sessenta) anos até a data da realização da prova 
a) Tenha obtido a maior pontuação na Prova Objetiva de conteúdo específico da categoria profissional. 
b) Tenha obtido a maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
c) O candidato mais idoso. 
7.3.3. Persistindo o empate entre os candidatos, o desempate se dará por intermédio do sistema de sorteio público, na 
presença de um Promotor de Justiça do Município. 
7.4. O candidato, cumprindo todas as exigências do presente Edital, será classificado em ordem decrescente de 
pontos, observado o percentual mínimo da prova conforme estabelece o subitem 5.3, acrescido da prova de títulos, 
quando for o caso. 
7.5. O candidato classificado será convocado segundo a ordem de classificação, e sua lotação será de acordo com a 
disponibilidade e conveniência da Administração Pública. 
 
8. DAS PROVAS DE TÍTULOS 
8.1 – Somente os candidatos ao cargo de Professor, incluindo-se a experiência profissional na área para a qual 
concorre, conforme a tabela seguinte. Para os demais cargos o certame se resume à Prova Objetiva. 

 

QUADRO VII 
CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS, APENAS PARA PROFESSORES 

A Prova de Títulos (inclusive experiência profissional), de caráter apenas classificatório, será aplicada para os 
candidatos habilitados na Prova Objetiva. Esta Prova valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, ainda que a soma dos 
valores dos Títulos apresentados possa superar esse valor. 

CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – APENAS PARA PROFESSORES  

Titulação / aperfeiçoamento / experiência profissional 
Valor unitário 

em pontos 
Valor máximo de pontos 

possíveis 
Doutorado na área para a qual concorre. 3,0 3,0 
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Mestrado na área para qual concorre. 2,0 2,0 
Curso de especialização, em nível de pós-graduação, com 
carga mínima de 360 horas, apenas na área do cargo de 
opção (até dois, e somente dois cursos). 

1,0 2,0 

Curso de capacitação e/ou aperfeiçoamento, em nível de pós 
– graduação, com carga horária mínima de 80 horas, apenas 
na área específica da Educação (até dois cursos). 

0,25 0,5 

Experiência devidamente comprovada no exercício de 
atividades inerentes ao cargo de professor em sala de aula, 
(até o limite de 05 anos). 

0,5 ponto por ano  
de experiência 
comprovada 

2,5 

NOTA TÉCNICA: Nos termos da legislação brasileira, somente pode ser acolhido como curso de pós-graduação, 
aquele cursado APÓS a graduação.   
Critérios:  
1. Para efeitos de tempo de serviço exercido no setor público, a comprovação da experiência profissional será feita 

da seguinte forma: Fotocópia autenticada da Carteira Profissional e Previdência Social - CTPS, das folhas 
referentes aos dados do empregado e do(s) contrato(s) de trabalho existente(s), e/ou cópia autêntica de 
Certidão de Tempo de Serviço, devidamente assinada por 02 (dois) representantes da entidade, sendo 01 
(um) o representante geral e o outro o representante da área de recursos humanos ou similar, em papel 
timbrado da entidade. 

2. Se tempo de serviço em entidade privada, apenas será pontuado tempo de serviço com o devido registro na 
CTPS. 

3. Não serão recebidos originais de documentos. As cópias dos documentos entregues somente serão 
analisadas se autenticadas em Cartório de Notas e não serão devolvidos em hipótese alguma. 

4. Os títulos especificados neste Edital deverão conter timbre, identificação do órgão expedidor, carimbo e 
assinatura do responsável e data. 

5. Para receber a pontuação relativa ao título correspondente a curso de especialização, o candidato deverá 
comprovar que o curso de especialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de 
Educação (Resolução CNE/CES Nº 1, de 3 de abril de 2001 e Resolução CNE/CES Nº 1/2007). Caso não seja 
comprovado que o curso de especialização atendeu às normas do Conselho Nacional de Educação (Resolução 
CNE/CES N.ºCES n.º 1, de 3 de abril de 2001 e Resolução CNE/CES N.ºCES n.º 1/2007 ), o título não será 
considerado. 

6. Para receber a pontuação relativa a curso de capacitação, deve esta ser comprovada por intermédio de 
fotocópias autenticadas das capacitações específicas, expedidos por entidades reconhecidas pelo MEC/ 
Conselho Estadual Educação. Instituições públicas, privadas ou filantrópicas reconhecidas por lei. 

7. Cada título será considerado uma única vez. 
8. Somente será considerado tempo de serviço consecutivo, não sendo admitida a contagem de tempo paralela. 

Para o cômputo do tempo de serviço, a contagem será feita através de dia a dia até completar 01 (mês) e de 
mês a mês até completar 12 (doze) meses ou 01 (um) ano. Somente valerá, para efeito de contagem de tempo 
de serviço, o mês completo, ou seja, 30 (trinta) dias, 31 (trinta e um) dias, ou menos, dependendo da quantidade 
de dias do mês referente. Mês incompleto não tem validade para contagem de tempo de serviço. 

9. Não serão aceitos títulos encaminhados via fax e/ou via correio eletrônico. 
10. Deverão ser entregues junto aos títulos cópias autenticadas dos documentos de identificação do 

candidato, sob pena da não avaliação dos títulos apresentados. 
11. Nenhum funcionário do Instituto Ludus poderá autenticar cópia de documento apresentado pelos 

candidatos. 

 

8.2 Sobre a prova de títulos que especifica o item 8, fica estabelecido: 
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a) A prova de títulos terá apenas caráter classificatório e somente os candidatos classificados na prova objetiva 
terão seus títulos avaliados, estando os demais eliminados do concurso; 
b) Somente serão convocados para a apresentação dos títulos os candidatos que atendam o que fica estabelecido 
nos Quadros II, III, IV, V (A e B) e VI (Item 5.3) no que couber, e atendam o comanda o subitem 7.2, obtiverem o 
número mínimo de 60 (sessenta) pontos de acertos da prova específica e em toda a prova. 
c) A análise dos títulos é limitada ao número máximo de 10 (dez) pontos, conforme especificado neste Edital, 
QUADRO VII (Item 8.1) 
d) Após 08 (oito) dias úteis, a contar do dia subsequente da publicação do resultado final da primeira etapa do 
concurso, o candidato classificado na Prova Objetiva, concorrente para os cargos que sejam previstas provas de 
títulos, deverá enviar para a sede do Instituto Ludus (situado na Rua Alecrim, 2199, Bairro Jóquei Clube, CEP.: 
64.049-130, Teresina - Piauí) Curiiculum Vitae Simplificado (OBRIGATÓRIO), contendo as informações abaixo 
relacionadas, com as devidas comprovações, por intermédio de fotocópias legíveis e devidamente autenticadas em 
cartório, sob pena dos títulos não serem avaliados. 
1) Documentos pessoais de identificação; 
2) Formação profissional; 
3) Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado);  
4) Cursos de atualização/aperfeiçoamento;    
5) Experiência profissional na área específica para a qual concorre. 
7) Cópia autêntica do diploma de graduação (OBRIGATORIAMENTE no caso da graduação já houver sido 
concluida, ou certidão de colação de grau, caso o diploma ainda não tenha sido expedido).   
8) Comprovante de residência. 
 

8.3. Os títulos deverão ser enviados via correios por correspondência devidamente acompanhada de Aviso de 
Recebimento (AR), sob pena de não aprecicação dos títulos.  É permitido, em caso de opção do candidato, entregar 
pessoalmente os títulos na sede do Instituto Ludus no endereço acima descrito. 
8.4. ATENÇÃO: A data limite para o recebimento dos títulos é a data do recebimento da documentação na 
sede da instituição e não a data da postagem. 
8.5. Os títulos serão valorados de acordo com os critérios definidos no QUADRO VII deste Edital.  

 

9. DOS RECURSOS  
9.1. Somente o próprio candidato poderá interpor recurso. 
Os recursos poderão questionar a Prova Objetiva quanto: a) quando ficar evidenciado erro de formulação da questão ou 
quanto ao gabarito da questão, b) do resultado da Prova Objetiva; e em face à Prova de Títulos, quanto ao critério de 
contagem dos pontos, utilizando-se, para tanto, de formulário próprio constante deste Edital – Anexo VII. 
9.1.1 Para cada questão recorrida, o candidato deverá preencher um formulário próprio (Anexo VII). 
9.1.2. Os recursos deverão ser enviados via Empresa Brasileira de Correios e Telégráfos (ECT) por correspondência 
devidamente acompanhada de Aviso de Recebimento (AR).  É permitido, em caso de opção do candidato, entregar 
pessoalmente o recurso na sede do Instituto Ludus, com endereço sede do Instituto Ludus (situado na Rua Alecrim, 2199, 
Bairro Jóquei Clube, CEP.: 64.049-130, Teresina - Piauí). Os recursos deverão ser acompanhados das cópias dos 
documentos de identificação do candidato, sob pena de o recurso não ser apreciado. 
9.1.3. ATENÇÃO: A data limite para o recebimento dos recursos é a data do recebimento da documentação na 
sede da instituição e não a data da postagem. 
9.1.4. O Instituto Ludus não se responsabiliza por recursos recebidos intempestivamente, mesmo que a intempestividade 
tenha sido ocasionada por culpa da ECT. 
 

9.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de: 

9.2.1. Até 08 (oito) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da publicação do resultado do 
gabarito oficial e do resultado das provas objetivas no endereço eletrônico: www.institutoludus.com.br; 

9.2.2. Até 08 (oito) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da publicação no site do Instituto 
Ludus (www.institutoludus.com.br) do resultado final, exclusivamente para retificação de eventual erro 
material. 

http://www.institutoludus.com.br/
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9.2.3. Até 08 (oito) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da publicação do resultado da 
Prova de Títulos no endereço eletrônico: www.institutoludus.com.br; 
 

9.3. O recurso quanto às questões da prova objetiva, é individual e único para cada etapa e deverá ser apresentado 
exclusivamente digitado e assinado pelo candidato, com a indicação precisa daquilo em que se julgar prejudicado bem 
como, devidamente fundamentado, comprovando as alegações apresentadas com a citação de artigos de legislação, 
itens, páginas de livros, nome de autores etc., juntando a cópia dos comprovantes da fundamentação ao formulário 
do recurso (Anexo VII). A desobediência a qualquer das exigências acima apresentadas acarretará a não apreciação do 
recurso do candidato. 

9.4. Não serão aceitos, em hipótese alguma, recursos apresentados intempestivamente. A data limite, quando 
encaminhado via Correios, é do recebimento do recurso e não da data da postagem. 

9.5. Será indeferido, liminarmente, recurso não-fundamentado ou, caso apresente fundamentação, não esteja 
devidamente acompanhado de cópia das fontes que embasaram as razões do recurso (cópia de página de livros 
ou do endereço eletrônico no caso de pesquisa realizada via internet, por exemplo) ou recurso apresentado fora 
do prazo estabelecido, bem como os recursos que apresentarem cópias de fundamentos de outros recursos. 

9.5.1. Recursos não digitados não serão analisados pela Banca Examinadora. 

9.6. Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos 
os candidatos presentes, independentemente da formulação de recurso, que não obtiveram os pontos na correção inicial. 

9.7. Se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modificação do gabarito divulgado antes dos recursos, 
as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo, não se admitindo recurso dessa modificação 
decorrente das impugnações. 

9.8. A Comissão responsável do concurso constitui última instância para recurso e revisão, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual serão indeferidos, liminarmente, recursos ou revisões adicionais. 

9.9. Para os Portadores de Necessidades Especiais cujos laudos médicos não forem pela procedência do pedido ou 
que não os considere APTOS para os cargos, será aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar recurso. 

9.10. Junta médica com três profissionais, nomeados pela Prefeitura do Município, farão nova avaliação do candidato 
PNE. Se assim desejar o Recorrente, um dos três membros da Junta Médica nomeada pela Prefeitura deverá ser 
indicado expressamente pelo candidato. 

9.13. Após o julgamento dos recursos, os mesmos são irrecorríveis na esfera administrativa.   
9.14. As justificativas do deferimento ou indeferimento dos recursos administrativos poderão, ou não, ser publicadas no 
endereço eletrônico do Instituto Ludus de acordo com a oportunidade e conveniência da instituição.  
 
10. DO RESULTADO FINAL 
 
10.1. Somente será publicada, no Diário Oficial dos Municípios e na página www.institutoludus.com.br a relação dos 
candidatos habilitados na Prova Objetiva e, para aqueles que se submeterem à Prova de Títulos, somente o rol dos 
habilitados classificados. 
10.2. O resultado final do Concurso Público será divulgado por Edital, publicado no Diário Oficial, na sede da Prefeitura e 
no endereço www.institutoludus.com.br.  
10.3. Do resultado final constarão apenas os candidatos habilitados nas provas, em ordem decrescente, mediante o 
somatório das notas obtidas, até o limite de vezes o número de vagas disponível para o respectivo cargo, na quantidade 
MÁXIMA definida no Anexo I, todos os candidatos que atingirem o número mínimo de 60(sessenta) pontos na prova e as 
demais exigências contidas nos quadros II, III, IV e V, no que couber. 

10.3.1. O cálculo da nota em cada prova objetiva, comum às provas de todos os candidatos, será igual à soma 
algébrica das notas obtidas em todos os itens que a compõem. 
10.3.2. Será eliminado do concurso o candidato que não atingir pelo menos 60(sessenta) pontos do total das 
questões da prova objetiva e, concomitantemente, 60% do total das questões de conhecimento específico, quando 
assim for exigido. 

http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
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10.3.3. O candidato eliminado na forma do subitem 10.3.2 deste capítulo deste edital não terá classificação 
alguma neste certame. 
10.3.4. Os candidatos não eliminados na forma do subitem 10.3.2 serão ordenados por cargo de acordo com os 
valores decrescentes da nota final nas provas objetivas, que será igual à soma de todas as questões, multiplicadas 
pelos respectivos “pesos”. 
10.3.5. Serão avaliados na prova de títulos somente os candidatos aprovados e classificados nas provas 
objetivas, com número fixado em até o número de vagas, por cargo, definidas no ANEXO I, do presente edital. 

10.4. O resultado final do concurso, para os cargos em que há previsão de prova de títulos, será igual à soma algébrica 
da nota final nas provas objetivas mais os pontos da prova de títulos. 
 
11. DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1 A admissão no emprego obedecerá, rigorosamente, à ordem do Resultado Final dos candidatos aprovados e às 
disposições legais pertinentes, considerando ainda o resultado dos beneficiários da Lei N.º 7.853, de 24.10.89 e o 
Decreto N°. 3.298, 20.12.99 – Portadores de Necessidades Especiais. 
11.2 O candidato aprovado, quando convocado, deverá apresentar-se perante no local previamente informado na 
convocação, de acordo com escala a ser divulgada na época própria, para exame admissional, que ocorrerá com ônus 
para o Município.   
11.3 Somente será admitido no emprego o candidato considerado APTO em inspeção de saúde de caráter eliminatório. 
11.4 Por ocasião da admissão, serão exigidas dos candidatos aprovados a serem contratados as seguintes cópias dos 
documentos acompanhadas dos originais ou devidamente autenticadas: 

 comprovante da qualificação exigida; 

 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português; em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo estatuto de  igualdade  entre  brasileiros  e  portugueses,  com  reconhecimento  de  gozo  de  direitos  
políticos, nos termos  dos  incisos  I  e  II  e  §  1º  do  artigo  12  da  Constituição  da  República  e  do  
Decreto  nº  70.436/72, respectivamente; 

 duas fotos 3x4 (iguais), coloridas e recentes; 

 original da Carteira de Trabalho; 

 Cópia autêntica da Carteira de Identidade; 

 Cópia autêntica do CPF; 

 Cópia autêntica do Título de Eleitor e do último comprovante de votação; 

 Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 

 Certidão de Casamento (se casado) ou da Certidão de Nascimento (se solteiro). 

 declaração de não exercer cargo/emprego na Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive Fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista Federal, 
Estadual ou Municipal, excetuados os casos previstos em lei;  

 comprovante de vacinação de filhos até cinco anos de idade; 

 Certidão de Nascimento de filhos menores de 18 anos; 

 comprovante de conta bancária, se detentor de conta corrente; 

 comprovante de residência em seu nome ou nome dos pais, onde conste seu endereço completo, inclusive o 
CEP. 

 Declaração de Bens 

 Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos no ato da admissão; 

 Declaração de não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade transitada em julgado 
ou qualquer condenação incompatível com o cargo pretendido; 

 Apresentar comprovante de registro no Conselho da Categoria devidamente atualizado. 
11.5. Os documentos citados no item acima serão exigidos, apenas, dos candidatos aprovados e convocados para 
admissão, não sendo aceitos protocolos. 
 



 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR 

65130-000 Praça Nossa Senhora da Luz, S/N – Centro 

CNPJ: 06.003.636/0001-73                                  
 

 

 

 

 22 

12. DA VALIDADE 
 
12.1. O prazo de validade do concurso será de 01(um) ano a contar da data da publicação da homologação na imprensa 
oficial, podendo ser renovado por até igual período, mediante ato do Poder Executivo, observada a conveniência e 
oportunidade da Administração. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1. Será permitido à candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização  das provas  levar 
acompanhante,  que  ficará  em  sala  reservada  para  esta  finalidade  e  que  será  responsável  pela  guarda  da 
criança; 
13.2. Durante a amamentação, a candidata será acompanhada de fiscal; 
13.3. A Comissão Organizadora do Concurso Público não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
de equipamentos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos nele ocasionados; 
13.4. Não será admitido o ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado no item 6; 
13.5. Não  haverá,  por  qualquer  motivo,  prorrogação  do  tempo  previsto  para  aplicação  das  provas  em  razão  do 
afastamento do candidato da sala de provas. 
13.6. Não será permitido ao candidato ficar com o caderno de provas. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1.  Não está sob a responsabilidade do Instituto Ludus e nem da Prefeitura Municipal a venda de apostilas ou outras 
publicações referentes aos conteúdos programáticos correspondentes ao concurso. 
14.2.  A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou convocação do candidato, desde que verificadas 
falsidades de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos. 
14.3.  A Classificação Final do Concurso será homologada pelo Prefeito Municipal, sendo os atos respectivos publicado 
no Diário Oficial e na sede da Prefeitura, bem como publicada na página www.institutoludus.com.br  
14.4.  Todas as convocações, avisos e resultados serão publicados na Imprensa Oficial, devendo o candidato habilitado 
acompanhar todas as publicações, inclusive as referentes à convocação para admissão. 
14.5. Os candidatos aprovados deverão manter junto à Prefeitura Municipal de PAÇO DO LUMIAR, durante o prazo de 
validade deste Concurso Público, seu endereço atualizado, visando a eventual convocação. Não lhe caberá qualquer 
reclamação caso não seja possível à Prefeitura convocá-lo por falta dessa atualização. 
14.6.  As convocações para admissão são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de PAÇO DO LUMIAR.  
14.7.  O candidato poderá obter informações e orientações sobre o concurso na sede do Instituto Ludus, no endereço 
eletrônico da instituição, e publicações no Diário Oficial. 
14.8. O certame será regulado por este Edital, organizado pelo Instituto Ludus e sob a responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de PAÇO DO LUMIAR - PI. 
14.10. Os casos omissos serão submetidos à apreciação da Comissão responsável pelo concurso (Comissão 
Organizadora do Instituto Ludus formada pela Direção, Administração e o Setor Jurídico do instituto), de comum acordo 
com a Prefeitura Municipal de PAÇO DO LUMIAR. 
14.11.  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial encarregada do Concurso.  
15.12. O Instituto Ludus se reserva no direito de doar, para instituições de caridades, o material utilizado no concurso que 
não se situe no rol de documentos que a instituição tem obrigação legal de guarnecer pelo período de cinco anos. 
 
 

PAÇO DO LUMIAR (MA), 09 de setembro de 2010. 
 

 

Glorismar   Venâncio  

http://www.institutoludus.com.br/
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ANEXO I:  

DO NÚMERO DE VAGAS E DO NÚMERO MÁXIMO DE CLASSIFICADOS 

Dispõe sobre o número total de vagas e o número máximo de candidatos aprovados/classificados para 
cada um dos cargos. (Conforme Anexo II do Decreto Federal 6.944/2009, utilizado subsidiariamente, em 
razão de inexistência de legislação municipal) 

NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS 
POR CARGO OU EMPREGOS 

 

NÚMERO MÁXIMO DE 
CANDIDATOS CLASSIFICADOS 

(POR CARGO) 
OBSERVAÇÕES SOBRE PNEs  

 

De forma a atender à legislação 
nacional, a quarta convocação, se 
houver, para qualquer um dos cargos 
disponibilizados neste Edital, 
preferencialmente será ocupada por 
um Portador de Necessidades 
Especiais - PNE, respeitando-se 
rigorosamente a classificação e o local 
de lotação para o qual o candidato PNE 
concorre. 

 

Dentre as 04 vagas previstas no Edital 
para qualquer cargo, uma vaga é 
reservada – preferencialmente – para 
PNE. 

 

 

1 5 
2 9 
3 14 
4 18 
5 22 
6 25 
7 29 
8 32 
9 35 
10 38 
11 40 
12 42 
13 45 
14 47 
15 48 
16 50 
17 52 
18 53 
19 54 
20 56 
21 57 
22 58 
23 58 
24 59 
25 60 
26 60 
27 60 
28 60 
29 60 

30 ou mais 
duas vezes o número de 

vagas 
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ANEXO II – CRONOGRAMA DO CONCURSO 

EVENTO DATA E/OU PERÍODO 

01. Publicação do Edital  13/09/2010 

02. Divulgação do Edital 13 a 24 /09/2010 

03.  Período para as inscrições 27/09 a 29/10/2010 

04. Publicação da relação das inscrições homologadas mais das 
inscrições que apresentem vícios e\ou impropriedades 
insanáveis  

08/11/2010 

05. Prazo para apresentação de recurso referente às inscrições 
indeferidas 

09/11 a 19/11/2010 

06. Homologação e publicação da relação das inscrições, após 
julgamento dos recursos. 

01/12/2010 

07. Divulgação dos locais de aplicação da prova objetiva (escrita) 13/12/2010 

08. Aplicação da prova escrita – objetiva  19/12/2010 

09. Divulgação do gabarito da prova escrita objetiva 21/12/2010 

10. Apresentação de recurso do gabarito, para fins de possíveis 
retificações 

22 a 31/12/2010 

11. Publicação do gabarito definitivo da prova escrita objetiva 21/01/2010 

12. Divulgação da relação dos aprovados e classificados, e os 
classificados para prova de títulos (somente para os cargos de 
Professor) 

14/02/2011 

13. Abertura de prazo para apresentação de recursos referentes 
à pontuação da prova objetiva que trata o item anterior 

15 a 24/02/2011 

14. Resultado dos recursos que trata o item anterior. 07/03/2011 

15. Prazo para a entrega da titulação (somente para os cargos 
de Professor) 

08 a 17/03/2011 

16. 16. Publicação da relação dos pontos obtidos por cada candidato 
nas provas de títulos.  

28/03/2011 

17. 17. Abertura de prazo para apresentação de recursos referentes 
à pontuação da titulação que trata o item anterior  

29/03 a 07/04/2011 

18. 18. Abertura de prazo para a interposição de recursos, com 
finalidade única (e somente esta) de ser corrigido apenas algum 
erro material, como equívoco no nome, ou na soma das notas ou 
no critério de desempate.  

08/04 12/04/2011 

19.  Resultado final do Concurso.  13/04/2011 

OBSERVAÇÕES:  
1. Todas as decisões e demais atos serão publicados no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no 

endereço eletrônico www.institutoludus.com.br e na prefeitura do Município, local de inscrição. 
2. A publicação dos escores dos títulos que trata o item 16 é provisória, pois pode ser modificada após a 

interposição dos cabíveis recursos administrativos  
3. Na fase prevista no item 18 somente será corrigido algum erro material, de nome do candidato, de 

algum equívoco na soma das notas ou no critério de desempate. Não cabe mais, em hipótese alguma, a 
discussão de mérito sobre questões ou sobre a titulação apresentada. 

4. Por motivos justificáveis, o cronograma acima poderá ter as suas datas alteradas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.institutoludus.com.br/
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ANEXO III: DAS ATRIBUIÇÕES 

CARGOS ATRIBUIÇÕES 

Administrador 

Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo 
estudos, pesquisas, cálculos, elaboração, implantação, acompanhamento, coordenação e 
controle de planos, programas e projetos relacionados à Administração Municipal.  

Advogado 

Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo 
estudos, pareceres, pesquisas, cálculos, elaboração, implantação, acompanhamento, 
coordenação e controle de planos, programas e projetos relacionados à Administração 
Municipal.  Patrocinar a defesa do Município perante instâncias judiciais e administrativas.  

Agente Administrativo 

Desenvolver e executar atividades de nível médio, de execução qualificada, envolvendo 
estudos, pesquisas, cálculos, elaboração, implantação, acompanhamento, coordenação e 
controle de planos, programas e projetos relacionados à Administração Municipal. Redigir 
textos, auxiliar em processos licitatórios, sempre sob orientação da Administração Superior 

Agente de Combate 
às Endemias (ACE) 

O exercício das atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas, 
Infectocontagiosas e promoção de saúde, mediante ações de vigilância de endemias e seus 
vetores, inclusive se for o caso, fazendo uso de substancias químicas, abrangendo atividades 
de execução de programas de saúde, desenvolvidas, em conformidade com as diretrizes do 
SUS e sob supervisão do gestor municipal. Exercer, sob supervisão da chefia imediata, outras 
atividades inerentes ao cargo. 

Agente de Cultura 

Fomentar e coordenar, no âmbito da Administração Municipal, as manifestações culturais. 
Desenvolver a executar atividades inerentes à cultura do Município, integrando-a às demais 
manifestações culturais do Estado do Maranhão e do País.  

Agente de 
Manutenção 

Executar serviços básicos de instalação elétrica como: trocar lâmpadas, instalar ou trocar 
uma tomada, instalar ou trocar um interruptor, instalar ou trocar uma luminária, entre outros. 
Executar serviços básicos de hidráulica como: instalar ou trocar torneira, instalar ou trocar um 
chuveiro, trocar um reparo de válvula hidráulica, entre outros. Executar serviços na área de 
construção civil como: fazer massa para revestimento, preparar concreto, fazer massa para 
chapisco, utilizar diferentes tipos de tijolos e de telhas de barro. "Tirar" nível, prumo e 
alinhamento. Utilizar as diferentes bitolas de ferros usados na construção civil, entre outros. 
Executar serviços de carpintaria como: cuidar da armazenagem de madeiras, diferenciar as 
bitolas de vigotas, caibros de madeira, tipos de tábuas de madeira e cortes dos mesmos. 
Fazer pequenos reparos em objetos de madeira. Organizar e cuidar dos equipamentos de 
carpintaria. Para realizar manutenção em equipamentos públicos tais como: poços, 
chafarizes, praças, escolas, cisternas, hospital e etc. Zelar pela limpeza, conservação e 
funcionamento dos equipamentos de trabalho. Exercer outras atividades inerentes ao cargo. 

Arquiteto 

Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo 
estudos, pesquisas, cálculos, elaboração, implantação, acompanhamento, coordenação e 
controle de planos, programas e projetos, fiscalização de: construções, obras de caráter 
essencial artístico ou monumental, serviços de urbanismo, obras arquitetônicas, paisagísticas 
e decorativas.  

Assistente Jurídico 

Auxiliar nos trabalhos da Procuradoria, organizando os arquivos, tais como os de processos e 
demais documentos; Manter-se atualizado sobre o entendimento e decisões do TCE/MA e 
TCU, consultando frequentemente livros, manuais e jurisprudência. Realizar pesquisa 
normativa, doutrinária e jurisprudencial, conforme demanda da Procuradoria. Acompanhar 
tramitação de processos de interesse do Município nas páginas eletrônicas da imprensa 
oficial do Estado do Maranhão e no Diário Eletrônico da Justiça Federal.  

Assistente Social Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo 
estudos, pesquisas, avaliações na esfera dos estudos sociais, cálculos, elaboração, 
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implantação, acompanhamento, coordenação e controle de planos, programas e projetos 
relacionados à Administração Municipal.  

Auditor Fiscal 

Elaborar, emitir e expedir notificações, intimações, mapas de levantamento, formulários, 
fichas de visitas, pareceres, minutas e outros, visando o fornecimento de informações 
pertinentes, bem como contribuindo para o aperfeiçoamento da legislação tributária municipal 
e para o aprimoramento ou implantação de novas rotinas e procedimentos.  

Avaliar, planejar, promover, executar ou participar de programas de pesquisa, 
aperfeiçoamento ou capacitação relacionados à Administração Tributária.  

Difundir a legislação, atendendo a contribuintes, prestando-lhes informações, bem como 
proporcionar instituições atualizadas, mantendo-se informado a respeito da política de 
fiscalização, acompanhando as divulgações feitas em publicações oficiais e especializadas.  

Emitir, de acordo com a legislação vigente, termos fiscais referentes a autuações, bem como 
instaurar processos administrativos-fiscais, realizando inventários de empresas e demais 
entidades, procedendo a identificação e qualificação dos mesmos.  

Assessorar autoridades superiores ou órgãos prestando-lhes assistência especializada, com 
vista à formulação e adequação da política tributária ao desenvolvimento econômico, 
envolvendo planejamento, coordenação, controle, supervisão, orientação e treinamento.  

Examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, referentes a contas de 
depósitos e aplicações financeiras de titularidade de sujeito passivo para o qual haja processo 
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, quando considerado pelo Diretor 
do Departamento responsável pela fiscalização do tributo objeto da verificação e 
indispensável para a conclusão da fiscalização.  

Manter-se atualizado sobre as políticas de fiscalização e administração tributária, a fim de 
difundir e atualizar as legislações municipais.  

Constituir o crédito tributário, mediante lançamento, procedendo a revisão de ofício, 
homologando, aplicando as penalidades previstas na legislação, entre outros.  

Controlar, executar e aperfeiçoar procedimentos de auditoria, diligência, perícia e fiscalização, 
objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, praticando 
atos definidos na legislação específica.  

Autorizar e supervisionar o credenciamento de usuários de sistemas tributários 
informatizados, bem como avaliar e especificar os parâmetros de tratamento de informação, 
com vistas às atividades de lançamento, arrecadação, cobrança e controle de tributos e 
contribuições.  

Informar os débitos vencidos e não pagos para a inscrição na Dívida Ativa antes do termo 
prescricional.  

Planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de fiscalização, arrecadação e de 
cobrança de impostos, taxas e contribuições, visando o cumprimento da legislação vigente.  

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação.  

Ministrar treinamento, palestra e/ ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, 
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades 
públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições 
sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município.   
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Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional.  

Auxiliar de 
Enfermagem  

Realizar tarefas auxiliares nas unidades de assistência médica, odontologia e fisioterapia; 
preparar doentes para exames de diagnóstico; realizar curativos; aplicar injeções; medir 
pressão arterial; esterilizar ou supervisionar a esterilização de instrumentos; efetuar a 
revelação de radiografias; fazer controle de temperatura dos pacientes; revisar o 
preenchimento de fichas e laudos dos exames; fazer imobilizações simples. Exercer, sob 
supervisão da chefia imediata, outras atividades inerentes ao cargo. 

Auxiliar de Consultório 
Dentário – ACD  

Orientar os pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher e anotar fichas 
clínicas; manter em ordem arquivo e fichário; controlar o movimento financeiro; revelar e 
montar radiografias intra-orais; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar no 
atendimento ao paciente; instrumentar o cirurgião-dentista e o técnico em higiene dental junto 
à cadeira operatória; promover isolamento do campo operatório; manipular materiais de uso 
odontológico; selecionar moldeiras; confeccionar modelos em gesso; aplicar métodos 
preventivos para controle da cárie dental; proceder à conservação e à manutenção do 
equipamento odontológico. 

Auxiliar de Laboratório 
de Análises Clínicas 

Auxiliar o responsável pelo laboratório nas tarefas que forem confiadas, efetuar limpeza dos 
equipamentos; fazer coleta dos materiais. Exercer outras atividades inerentes ao cargo. 

Auxiliar de Laboratório 
de Endemias 

Auxiliar o responsável pelo laboratório nas tarefas que forem confiadas, efetuar limpeza dos 
equipamentos; fazer coleta dos materiais. Exercer outras atividades inerentes ao cargo 

Auxiliar de Eletricista 

Auxiliar o eletricista nas tarefas que forem confiadas. Processar a manutenção e a guarda dos 
equipamentos limpeza dos equipamentos. Inspecionar a rede elétrica e instalações prediais. 
Exercer outras atividades inerentes ao cargo 

Biólogo 

Planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar atividades relativas à vistoria, perícia, 
avaliação e análise de documentos dos vários setores da Biologia ou a ela ligados; realizar 
estudos técnicos e coleta de dados, prestando informações sob a forma de pareceres, laudos 
e relatórios nas diversas áreas da Biologia, indicando a fundamentação teórica, métodos e 
parâmetros aplicados às principais formas de poluição e contaminação do ar, da água e do 
solo e seus efeitos sobre a saúde e o ambiente; avaliar impactos ambientais por interferência 
antrópica; participar de estudos e avaliação do patrimônio natural e seus serviços afins e 
correlatos; executar atividades de coordenação, gerenciamento e assessoramento 
relacionadas a políticas, pesquisas, estudos e projetos na área ambiental e de recursos 
hídricos de acordo com a área de conhecimento específico, em especial os relacionados ao 
planejamento territorial como: Planos de Manejo, Planos de Uso e Ocupação do Solo, Planos 
de Ordenamento Territorial, Planos Diretores Locais, Zoneamento Ecológico Econômico; 
participar de programas de treinamento; executar outras atividades de interesse da área. 

Bioquímico 
Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo 
manipulação, controle, registro, requisição e análise de substâncias e materiais coletados.  

Cirurgião-Dentista 
Endodontista 

Atribuições conforme elencadas e definidas na CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS PARA 

PROCEDIMENTOS NOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, Resolução CFO 063/2005, Capítulo VIII, 
Seção IV, artigos 55 e 56 

Cirurgião-Dentista  
Especialista / PSB 

Diagnosticar e tratar de afecções da boca, dentes e região maxilofacial e proceder a 
odontologia profilática; realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde 
bucal da população adstrita; realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma 
Operacional Básica do Sistema de Único de Saúde (NOB/SUS/ 01/96) e na Norma 
Operacional de Assistência à Saúde (NOAS); realizar o tratamento integral, no âmbito da 
atenção básica, para a população adstrita; encaminhar e orientar os usuários que apresentam 
problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; 
realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; pré-escrever medicamentos e outras orientações 
na conformidade dos diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados sobre 
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assuntos de sua competência; executar as ações de assistência integral, aliada à atuação 
clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específico, de acordo com 
o planejamento local; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em 
saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; 
capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas 
em saúde bucal; supervisionar o trabalho desenvolvido pelo atendente de consultório dentário 
e executar outras atividades correlatas ao cargo. 

Cirurgião-Dentista 
Odontopediatra. 

Atribuições conforme elencadas e definidas na CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS PARA 

PROCEDIMENTOS NOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, Resolução CFO 063/2005, Capítulo VIII, 
Seção XII, artigos 71 e 72 

Cirurgião-Dentista 
Especialista 
Periodontista 

Atribuições conforme elencadas e definidas na CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS PARA 

PROCEDIMENTOS NOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, Resolução CFO 063/2005, Capítulo VIII, 
Seção XVI, artigos 79 e 80. 

Cirurgião-Dentista 
Buco-Maxilo-Facial 

Atribuições conforme elencadas e definidas na CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS PARA 

PROCEDIMENTOS NOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, Resolução CFO 063/2005, Capítulo VIII, 
Seção XVII, artigos 81 e 82.  

Cirurgião-Dentista 
Protesista 

(Prótese Dentária) 

Atribuições conforme elencadas e definidas na CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS PARA 

PROCEDIMENTOS NOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, Resolução CFO 063/2005, Capítulo VIII, 
Seção XVIII, artigos 83 e 84. 

Contador 

Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; Elaborar os 
balancetes mensais, orçamentários, financeiro e patrimonial com os respectivos 
demonstrativos; Elaborar balanços gerais com os respectivos demonstrativos; Elaborar 
registros de operações contábeis; Organizar dados para a proposta orçamentária; Elaborar 
certificados de exatidão de balanços e outras peças contábeis; Fazer acompanhamento da 
legislação sobre execução orçamentária; Controlar empenhos e anulação de empenhos; 
Orientar na organização de processo de tomadas de prestação de contas; Assinar balanços e 
balancetes; Fazer registros sistemáticos da legislação pertinente às atividades de 
contabilidade de administração financeira; Opinar a respeito de consultas formuladas sobre 
matéria de natureza técnica, jurídico contábil, financeira e orçamentária, propondo se for o 
caso, as soluções cabíveis em tese; Realizar trabalhos de auditoria contábil interna, 
inspecionando regularmente a escrituração dos livros fiscais, verificando se os registros 
efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem; Supervisionar os cálculos 
de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis, utensílios e 
instalações, ou participar destes trabalhos, adotando os índices indicados para cada ano; 
Realizar perícias e verificações judiciais ou extrajudiciais; Fornecer dados estatísticos e 
apresentar relatórios de suas atividades; Emitir pareceres, laudos e informações sobre 
assuntos contábeis, financeiros e orçamentários; e Executar outras atividades compatíveis 
com o cargo. 

Cozinheira 

Atribuições: Receber os gêneros alimentícios, verificando sua qualidade, quantidade, prazo 
de validade e conferindo a nota fiscal; Armazenar adequadamente os alimentos (geladeira, 
freezer, dispensa etc.); Executar o cardápio previamente estabelecido; Preparar a merenda 
matinal: leite, chocolate, pão com manteiga ou geléia, café, chá, mamadeiras e sucos; 
Preparar as demais refeições do dia: lavar, descascar, picar, cozinhar, fritar, assar os 
legumes, carnes, verduras, peixes, cereais, massas e sobremesas; Utilizar adequadamente 
os equipamentos necessários para o preparo dos alimentos: descascador, picador, moedor, 
espremedor, liquidificador, panela de pressão, fritadeira, fogão, forno, exaustor, pia e outros; 
Preparar temperos e molhos necessários para garantir a forma e o sabor mais adequado a 
cada prato; Servir as refeições e sobremesas e registrar diariamente o consumo; Recolher 
pratos, talheres, copos e canecas; Acondicionar adequadamente o lixo da cozinha; Manter a 
higiene e limpeza da cozinha, utensílios e equipamentos, local de trabalho, toalhas e panos 
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de prato e dispensa; Cuidar da higiene e aparência pessoal; Controlar o estoque mensal e 
efetuar o mapa mensal; Fazer uso adequado dos equipamentos de segurança. Exercer outras 
atividades inerentes ao cargo. 

Digitador 

Alimentar o computador com dados específicos e listar as respostas fornecidas pelo mesmo; 
realizar operação de computador; realizar pequenos reparos; instalar programas; manutenção 
preventiva; executar outras atividades compatíveis com o cargo. Ler e corrigir minutas. 
Arquivar documentos conforme as normas.  

Educador Físico 
Planejar e realizar avaliação física, atividades físicas, exercícios localizados e generalizados, 
atividades sócio-educativas. 

Eletricista 

Executar serviços de instalações de circuitos elétricos, seguindo plantas, esquemas e croquis; 
reparar e instalar redes elétricas em prédios e logradouros públicos; colocar e fixar quadros 
de distribuição, caixa de fusíveis, tomadas, calhas, bocais para lâmpadas e outros; reparar e 
instalar disjuntores, relés, exaustores, amperímetros, reatores, resistências, painéis de 
controle e outros; proceder instalações elétricas externas em ruas para atos públicos; instalar, 
regular e reparar aparelhos e equipamentos elétricos; zelar pela conservação dos 
equipamentos de trabalho. Exercer outras atividades inerentes ao cargo. 

Encanador 

Instalar e/ou reparar redes de esgotos nos prédios públicos, utilizando tubos galvanizados ou 
plásticos, curvas ST, luvas e outras peças utilizadas nas ligações de água; montar, instalar 
e/ou reparar peças hidráulicas diversas, tais como: válvulas de bomba d´água, união de 
registros, caixas d´água e sanitários, utilizando-se de ferramentas apropriadas; auxiliar na 
cavação de valetas, para passagem de condutores, utilizando: pá, picareta e outras 
ferramentas apropriadas; proceder a execução de redes de água, serrando e tarraxando 
roscas em tubos galvanizados e/ou plásticos e utilizando uniões, tiples, cotovelos, registros, 
estopas etc.; instalar ou reparar calhas e condutores de águas pluviais e relacionar materiais 
necessários aos serviços a serem realizados; executar outras atribuições afins. 

Enfermeiro  

Dirigir, organizar, planejar, executar e avaliar atividades de assistência de enfermagem 
individual e/ou em equipe de saúde, usando para isso processos de rotina e/ou especifico, 
para prover a recuperação individual e coletiva. Realizar também atividades de educação 
sanitária da população assistida, fazendo a prescrição e/ou administrando medicamentos 
preestabelecidos, bem como aplicar medidas em função do controle sistemático das doenças 
e infecções em hospitais. 

Enfermeiro – PSF  

I. Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na 
USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, 
adolescência, idade adulta e terceira idade; II - conforme protocolos ou outras normativas 
técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas as 
disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares e prescrever medicações; III - planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as 
ações desenvolvidas pelos ACS; IV - supervisionar, coordenar e realizar atividades de 
educação permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; V - contribuir e participar das 
atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD e THD; e VI - participar 
do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 

Enfermeiro Sanitarista 

Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de 
enfermagem no âmbito da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do sistema; 
participar de processos educativos, de formação e de ações coletivas e de vigilância em 
saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar atividades de atenção à 
saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde. 

Engenheiro Agrônomo Planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar atividades de uso de recursos naturais 
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renováveis e ambientais; elaborar documentação técnica e científica; monitorar as atividades, 
sistemas e processos produtivos de projetos referentes a cultivos agrícolas e pastagens; 
avaliar degradação ambiental do meio biótico; elaborar planos de recuperação de áreas 
degradadas; executar atividades de coordenação, gerenciamento e assessoramento 
relacionadas a políticas, pesquisas, estudos e projetos na área ambiental e de recursos 
hídricos de acordo com a área de conhecimento específico, em especial os relacionados ao 
planejamento territorial como: Planos de Manejo, Planos de Uso e Ocupação do Solo, Planos 
de Ordenamento Territorial, Planos Diretores Locais, Zoneamento Ecológico Econômico; 
participar de programas de treinamento; executar outras atividades de interesse da área. 

Engenheiro 
Ambientalista 

Elaborar diagnóstico do meio físico e biológico, procurando prover meios para sua 
conservação, planejamento, prevenção e proteção dos recursos naturais renováveis e não-
renováveis; desenvolver atividades associadas à gestão e manejo de resíduos e efluentes; 
elaborar o planejamento do espaço; gerenciar recursos hídricos; desenvolver alternativas de 
uso dos recursos naturais, estabelecendo padrões educativos e técnicos para estimular a 
convivência sociedade-natureza; executar atividades técnicas considerando os aspectos 
educacionais, tecnológicos, culturais, éticos e sociais da gestão ambiental, estabelecendo os 
fundamentos da sustentabilidade; executar atividades de coordenação, gerenciamento e 
assessoramento relacionadas a políticas, pesquisas, estudos e projetos na área ambiental e 
de recursos hídricos de acordo com a área de conhecimento específico, em especial os 
relacionados ao planejamento territorial como: Planos de Manejo, Planos de Uso e Ocupação 
do Solo, Planos de Ordenamento Territorial, Planos Diretores Locais, Zoneamento Ecológico-
Econômico; participar de programas de treinamento; executar outras atividades de interesse 
da área. 

Engenheiro Civil 

Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo 
serviços relativos à execução de projetos, de cálculos, fiscalização de obras, imóveis e 
drenagens, supervisão e manutenção de equipamentos, planejamento, direção e fiscalização 
de construções de obras públicas e serviços de urbanismo.  

Engenheiro 
Sanitarista 

Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, em saúde 
pública, envolvendo estudos, coordenação, supervisão, execução e avaliação de ações de 
saúde, especialmente na área de saneamento básico.  

Especialista em 
Educação Básica 
(Nível Superior) 

Especialista em Educação Básica - Pedagogo - suporte pedagógico para Educação Básica. 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e 
cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar nos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; executar outras tarefas correlatas. 

Especialista em 
Braille, Pedagogo. 

Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, coordenação, orientação, 
pesquisas, previsões e elaboração de projetos, na área de pedagogia e no campo da sua 
especialidade; executar outras atividades correlatas à sua área de atuação. 

Especialista em 
LIBRAS, Pedagogo. 

Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, coordenação, orientação, 
pesquisas, previsões e elaboração de projetos, na área de pedagogia e no campo da sua 
especialidade; executar outras atividades correlatas à sua área de atuação 

Professor de 
Educação Infantil 
(40h). N. Médio. 

São atribuições do professor de educação infantil as atividade pedagógicas e educacionais 
inerentes ao cargo de professor; higiene da criança; auxílio na alimentação; acompanhar o 
sono. De forma genérica, as atribuições do Educador infantil são educar e cuidar. 

Professor Especialista 
em Educação 

Desempenhar a função de pedagogo em educação especial de abrigados com deficiência; 
desenvolver atividades educativas adequadas às condições cognitivas e subjetivas; identificar 
necessidades de aprendizagem; efetuar atividade de orientação para o trabalho; realizar 
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Especial atividades lúdicas visando interação sócio-afetivas; executar, planejar, atuar e avaliar 
atividades do processo educacional voltados às pessoas com deficiência. Integrar e inter-
relacionar todos os níveis, etapas e modalidades de educação especial, por meio da 
realização do atendimento educacional especializado, definido por uma proposta pedagógica 
que assegure recursos e serviços educacionais, orientando e colaborando com a educação, 
beneficiando, em especial, os abrigados com necessidades especiais.  

Professor de 
Educação Básica 
(40h). Nível Superior – 
Séries Iniciais 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e 
cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 
de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. (LDB, art. 13) 

Professor de Ensino 
Fundamental II 
(Séries Finais) 

Planejar e ministrar aulas de acordo com sua área especifica nas séries finais do ensino 
fundamental (5ª a 8ª série), transmitindo conteúdos teóricos e práticos através de explicações 
e dinâmicas de grupo; Realizar avaliação de seus alunos e efetuar toda escrituração 
pertinente de suas atividades pedagógicas, executando outras atividades correlatas; Zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar as horas-aula estabelecidas, além de participar dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

  

Fiscal de Tributos 
(Nível Médio)  

Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária, orientando o contribuinte quanto a aplicação 
da legislação; executar atividades externas necessárias ao levantamento ou arbitramento da 
receita bruta dos contribuintes para o lançamento dos tributos, bem como realizar quaisquer 
diligências no cumprimento de suas atribuições, inclusive em serviços de plantão; lavrar termo 
de início de ação fiscal, notificações, intimações, auto de infração, aplicação de multas; 
realizar levantamento de serviço fiscal básico, verificar e analisar livros contábeis e outros 
documentos auxiliares à fiscalização; emitir documentos necessários à ação fiscal, inclusive 
relatórios de controle e acompanhamento, inscrição, cancelamento e alteração de razão 
social; informar e dar parecer para decisão superior em processos e relatórios à ação fiscal, 
inclusive quando objeto de mandatos de segurança e ação jurídicas em geral; realizar 
diligências para fins de conferência das guias de referentes aos tributos municipais. Executar 
outras atividades inerentes à área fiscal a critério da Administração Superior 

Farmacêutico 

Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo 
manipulação, controle, registro, requisição e análise de medicamentos, drogas e matérias 
primas de uso pessoal e coletivo, bem como o desenvolvimento de pesquisas na área 
farmacêutica 

Fiscal de Obras 

Fiscalizar o parcelamento do solo, o respeito ao direito de propriedade e posse, a 
preservação do meio ambiente, a realização de obras no âmbito municipal, zelando pela 
obediência aos parâmetros do planejamento urbano e da legislação federal, estadual e 
municipal, adotando medidas legalmente cabíveis e comunicando aos órgãos competentes as 
irregularidades, sendo supervisionado pelo Engenheiro Responsável 

Fiscal Sanitário 

Fazer cumprir o que ordena a lei, com relação à saúde e à higiene pública, por intermédio da 
fiscalização e da orientação aos estabelecimentos da indústria, do comércio e dos 
prestadores de serviços. Outras atividades correlatas ao cargo   

Fisioterapeuta 

Elaborar o diagnóstico fisioterapêutico compreendido como avaliação físico-funcional, sendo 
esta, um processo pelo qual, através de metodologias e técnicas fisioterapêuticas, são 
analisados e estudados os desvios físico-funcionais intercorrentes, na sua estrutura e no seu 
funcionamento, com a finalidade de detectar e parametrar as alterações apresentadas, 
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considerados os desvios dos graus de normalidade para os de anormalidade, prescrever, 
baseado no constatado na avaliação físico-funcional as técnicas próprias da Fisioterapia, 
qualificando-as e quantificando-as, dar ordenação ao processo terapêutico baseando-se nas 
técnicas fisioterapêuticas indicadas; induzir o processo terapêutico no paciente; dar altas nos 
serviços de Fisioterapia, utilizando o critério de reavaliações sucessivas que demonstrem não 
haver alterações que indiquem necessidade de continuidade dessas práticas terapêuticas; 
auxiliar o secretário de Saúde; exercer outras atividades correlatas. 

Fonoaudiólogo 
Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, em educação e 
saúde pública, envolvendo estudos, coordenação, supervisão, execução e avaliação de ações 
de saúde, especialmente na área de desenvolvimento neurolinguístico e reeducação vocal  

Instrutor de 
Informática 

Ministrar Cursos de Informática. Participar da Elaboração da proposta Pedagógica do 
Estabelecimento de Ensino e da Secretaria Municipal de Educação. Elaborar e cumprir Plano 
de Trabalho, segundo a Proposta Pedagógica Municipal. Zelar pela aprendizagem dos 
alunos. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados a planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
Executar outras tarefas correlatas. 

Médico – Auditor 
Exercer atividades específicas de fiscalização e controle de programas e procedimentos 
ambulatoriais e hospitalares, bem como ações e programas de saúde, quanto a sua 
eficiência, qualidade e continuidade. 

Médico – Geriatra 

Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as 
diversas doenças, perturbações e lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da 
medicina aceitos e reconhecidos cientificamente. 

Médico – 
Ginecologista 

Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as 
diversas doenças, perturbações e lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da 
medicina aceitos e reconhecidos cientificamente. 

Médico do Trabalho 
Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as 
diversas doenças, perturbações e lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da 
medicina aceitos e reconhecidos cientificamente. 

Médico – Nefrologista  

Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as 
diversas doenças, perturbações e lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da 
medicina aceitos e reconhecidos cientificamente. 

Médico – 
Cardiologista 

Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as 
diversas doenças, perturbações e lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da 
medicina aceitos e reconhecidos cientificamente. 

Médico – 
Endocrinologista 

Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as 
diversas doenças, perturbações e lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da 
medicina aceitos e reconhecidos cientificamente. 

Médico – 
Oftalmologista  

Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as 
diversas doenças, perturbações e lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da 
medicina aceitos e reconhecidos cientificamente. 

 

Médico – Ortopedista 

 

Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as 
diversas doenças, perturbações e lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da 
medicina aceitos e reconhecidos cientificamente. 

Médico – Pediatra  Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as 
diversas doenças, perturbações e lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da 
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medicina aceitos e reconhecidos cientificamente. 

Médico – Plantonista  

Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as 
diversas doenças, perturbações e lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da 
medicina aceitos e reconhecidos cientificamente. 

Médico – PSF  

I - realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em 
todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 
idade; II - realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); 
III - realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, 
gineco-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e 
procedimentos para fins de diagnósticos; IV - encaminhar, quando necessário, usuários a 
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra referência 
locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do 
usuário, proposto pela referência; V - indicar a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; VI - contribuir e 
participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD 
e THD; e VII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. 

Médico – Psiquiatra / 
Especialista em 
Saúde Mental. 

Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as 
diversas doenças, perturbações e lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da 
medicina aceitos e reconhecidos cientificamente. 

Médico Veterinário 

Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo 
serviços relativos ao planejamento, à execução e a inspeção da defesa sanitária animal, bem 
como a sua saúde. 

Merendeiras 

Preparar e distribuir a merenda escolar para os estudantes das escolas municipais, 
responsabilizar-se pelo estoque de merenda existente, zelar pelos mantimentos quanto à sua 
segurança, higiene e conservação, manter limpas e conservadas a cozinha e os locais de 
armazenamentos e acondicionamentos de produtos alimentícios em perfeita condição de 
higiene, seguir adequadamente as orientações do cardápio, verificar se os gêneros fornecidos 
para utilização correspondem à quantidade e as especificidades das merendas ou de outros 
alimentos, exercer outras atividades correlatas determinadas pela direção da escola ou 
Secretaria de Educação, Exercer outras atividades inerentes ao cargo. 

Motociclista 
Executar atividades de guiação/manutenção básica do veículo motorizado. Desenvolver 
tarefas de transportes de materiais, pessoas e objetos. 

Motorista – Auxiliar de 
Laboratório de 
Entomologia 

Executar atividades de guiação/manutenção básica de veículos automotores das diversas 
marcas e modelos da administração municipal. Desenvolver tarefas de transportes de 
materiais e objetos pertinentes às atividades do Laboratório de Entomologia. 

Motorista – Categoria 
D. 

Executar atividades de guiação/manutenção básica de veículos automotores das diversas 
marcas e modelos da administração municipal. Desenvolver tarefas de transportes de 
materiais, pessoas e objetos.  

Nutricionista 

Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo 
serviços relativos a execução de projetos, pesquisas e planejamento em todos os seus 
aspectos científicos da dieta na saúde e na enfermidade. Desenvolver suas atividades em 
locais definidos a critério da Administração. 

Protético (Técnico) 
Desenvolver, sob a supervisão do Cirurgião-Dentista, as atividades relacionadas com a 
execução de serviços de prótese dentária, entre outras tarefas correlatas. 
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Psicólogo 

Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, com o objetivo 
de reunir e interpor dados científicos relacionados ao comportamento humano, o diagnóstico, 
prognóstico e controle do comportamento do paciente, colaborar na análise, interpretação do 
comportamento humano, auxiliando as diversas áreas profissionais quando necessário, em 
locais definidos a critério da administração. 

Psicopedagogo 
Planejar, implementar, orientar e coordenar tarefas relativas a projetos e trabalhos 
especializados no campo da Psicopedagogia. Desempenhar outras tarefas de mesma 
natureza e complexidade. 

Químico 

Planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar programas, projetos, pesquisas e tarefas 
relacionadas à química; proceder análises laboratoriais para controle e monitoramento da 
qualidade do ar; realizar análises químicas, físicas, físico-químicas, microbiológicas, de 
tecnologia mineral; realizar pesquisas de novas metodologias de análise e processos 
químicos, pesquisa laboratorial, atividades concernentes a sistemas de controle de qualidade, 
ensaios em equipamentos de laboratórios e em escala piloto; acompanhar o desenvolvimento 
da indústria de equipamentos, materiais e reagentes; elaborar relatórios, trabalhos técnico-
científicos para publicação, seminários, congressos etc.; propor mudanças quanto a 
atualização na legislação pertinente à sua área de competência; executar atividades de 
coordenação, gerenciamento e assessoramento relacionadas a políticas, pesquisas, estudos 
e projetos na área ambiental e de recursos hídricos de acordo com a área de conhecimento 
específico; participar de programas de treinamento; executar outras atividades de interesse 
da área. 

Técnico Agrícola 

Prestar assistência e consultoria técnica, orientando diretamente os produtores sobre 
produção agropecuária, comercialização e procedimento de biosseguridade; executar projetos 
agropecuários em suas diversas etapas; planejar atividades agropecuárias, verificando a 
viabilidade econômica, condições edafoclimáticas e infra-estrutura; promover a organização, 
extensão e capacitação rural; fiscalizar a produção agropecuária; desenvolver tecnologias 
adaptadas à produção agropecuária; disseminar a produção orgânica. 

Técnico Nível 
Superior em 
Agropecuária  

Prestar assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre produção 
agropecuária, comercialização e procedimentos de biosseguridade. Executar projetos 
agropecuários em suas diversas etapas. Planejar atividades agropecuárias, verificando 
viabilidade econômica, condições edafoclimáticas e infra-estrutura. Promover organização, 
extensão e capacitação rural. Fiscalizar produção agropecuária. Desenvolver tecnologias 
adaptadas à produção agropecuária. Disseminar produção orgânica. 

Técnico de Sistemas 
de Informação 

Aplicar Lógica de Programação para VB/Java/Asp e Visual Studio. Net; Criar tabelas, visões, 
relacionamentos e stored-procedures em Oracle e SQL-Server; Interpretar documentação de 
sistemas; Instalar e configurar aplicativos nas estações de trabalhos; Configurar sistema 
operacional nas estações de trabalho, no tocante às Opções Regionais do Windows (data, 
hora, moeda, idioma), criação de ODBCs e instalação do framework Net; Participar no 
Desenvolvimento de softwares, no ambiente Windows ou Web, para as qualquer área da 
empresa, de acordo com as definições do Coordenador do Projeto; Realizar manutenções 
corretivas e implementações nos softwares homologados mediante demanda. 

Técnico em 
Administração Nível 
Médio 

Participar no desenvolvimento dos serviços administrativos da área, acompanhando a 
execução dos mesmos, efetuando a triagem de documentos e redações de caráter rotineiro; 
Realizar serviços de estatística, efetuando cálculos diversos, elaborando quadros 
demonstrativos, gráficos, relatórios, etc., para fins de maximização dos trâmites burocráticos 
da área; Atuar em atividades de apoio administrativo. 

Técnico em 
Contabilidade 

Atividade de nível médio, de complexidade mediana, envolvendo execução qualificada de 
trabalhos relativos a registro, análise e controle contábil, serviços de tesouraria, além de 
outras atividades correlatas com a sua formação.  
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Técnico em 
Edificações 

Atividade de nível médio, de complexidade mediana, envolvendo execução qualificada de 
trabalhos relativos a registro, análise, avaliação e laudo pericial referentes à área de 
edificações, bem como desenhos arquitetônicos e outras atividades correlatas com a sua 
formação.  

Técnico em Meio 
Ambiente (Nível 
Médio) 

Prestar serviços técnicos de conservação do meio ambiente, realizando a manutenção 
preventiva e corretiva das condições salutares à existência de peixes nas proximidades das 
barragens da Companhia, pesquisando e levantando informações sobre fauna, flora, 
cadastramento de propriedades rurais, Controlar e manejar a reprodução em cativeiro de 
espécies de fauna e flora, florestamento, reflorestamento e paisagismo, mantidos pela 
Prefeitura. 

Técnico em 
Enfermagem 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em Unidades Municipais de Saúde e 
domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde 
ocupacional e outras áreas; prestam assistência ao paciente, sob supervisão de enfermeiro, 
desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica e preparação do paciente e do instrumental; 
organizam ambiente de trabalho e fazem plantões. Trabalhar em conformidade com boas 
práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Registrar e elaborar relatórios técnicos; 
comunicar-se com pacientes, familiares e equipe de saúde. 

Técnico em Estradas 

Realizar estudos no local da obra, procedendo a medições, demarcações e mapeamento de 
terras, para auxiliar na abertura, construção e conservação de rodovias, estradas e vias 
urbanas; orientar e controlar a execução técnica dos projetos da própria Prefeitura ou 
terceirizados, colaborando na supervisão dos trabalhos de locação, terraplenagem e 
pavimentação de rodovias e vias urbanas, para assegurar a observância aos prazos 
estabelecidos e especificações técnicas; orientar e controlar a execução de obras 
complementares, como bueiros, pontes, viadutos e túneis, seguindo os projetos elaborados, 
para garantir a perfeição dos trabalhos; aprovar a programação para execução de obras, 
mensal e anual; executar esboços e desenhos técnicos de especialidade, orientando-se por 
plantas e especificações técnicas e utilizando instrumentos de desenhos apropriados, para 
orientar trabalhos de execução, manutenção ou reparo; proceder aos ensaios de materiais, 
testes e verificações da qualidade das obras, segundo especificações e os cronogramas de 
execução, para comprovar a qualidade dos materiais, obras ou serviços; articular suas 
atividades com a direção técnica e os agentes mantendo permanente contato com os 
mesmos, para assegurar o cumprimento da programação traçada; realizar outras tarefas 
afins, compatíveis com a natureza do trabalho.  

Técnico de Gesso 
Hospitalar 

Aplicação de engessamento em membros superiores, inferiores, tronco e região cervical, 
aplicação de técnicas de tração esquelética e cutânea; organizar a sala de gesso; cuidar dos 
equipamentos necessários ao funcionamento da sala de gesso; remover pacientes 
engessados; confeccionar cunha e janela no gesso; exercer as atividades de sua área de 
acordo com a conveniência do serviço. Executar outras atividades inerentes à área. 

Técnico em Higiene 
Dental (THD) 

Auxiliar o cirurgião dentista nos procedimentos clínicos; executar as  etapas relativas a 
esterilização de instrumentos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação; participar do 
treinamento e capacitação de Atendente de Consultório Dentário, e de agentes 
multiplicadores das ações de promoção á saúde, participar dos programas educativos e de 
saúde bucal, atuando na promoção, prevenção e controle das doenças bucais; participar na 
realização de levantamentos e estudos epidemiológicos; fazer a demonstração de técnicas de 
escovação, orientar e promover a prevenção da carie dental através de aplicação de flúor e 
de outros métodos e produtos; detectar a existência de placa bacteriana e inductos, bem 
como executar a sua remoção; supervisionar, sob delegação, o trabalho dos Atendentes de 
Consultório Dentário; fazer tomada e revelação de radiografias intra-orais; realizar profilaxia 
das doenças buços-dentais; inserir, condensar, esculpir e polir substâncias restauradoras, 
proceder a limpeza e a anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos; 
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remover suturas; preparar moldeiras e modelos; responder pela administração da clinica. 

Técnico em 
Informática 

Exercer atividades específicas referentes a digitação, verificação e demais operações de 
conversão de dados de entrada, com vistas ao processamento eletrônico. 

Técnico de Radiologia  

 

Atividade de nível médio, de complexidade mediana, envolvendo execução qualificada de 
trabalhos relativos a registro, análise e controle radiografias e serviços similares, além de 
outras atividades correlatas com a sua formação.  

Técnico em 
Saneamento 

Estruturar o serviço de coleta de resíduos sólidos e esgotamento sanitário e controle de água 
para o consumo humano, controlando os procedimentos de preservação do meio ambiente; 
realizar trabalhos de laboratório; padronizar procedimentos técnicos. 

Técnico em 
Segurança do 
Trabalho 

Auxiliar na programação e execução de planos para a preservação da integridade física e 
mental da comunidade, promovendo a sua saúde, bem como a melhoria das condições e 
ambiente da municipalidade. 

Terapeuta 
Ocupacional 

Exercer atividades específicas concernentes a métodos e técnicas terapêuticas e 
recreacionais com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do 
paciente. 

Tratorista: operador 
de máquinas pesadas 

Operar e proceder a manutenção básica de motoniveladoras, tratores, máquinas de 
terraplanagem na abertura, conservação e limpeza de áreas públicas, compactação do solo e 
abertura de valas, além dos demais serviços complementares inerentes ao cargo.  
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ANEXO IV – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

CARGOS DO QUADRO II (Item 5.3 – ALFABETIZADO) 

Cozinheira // Encanador // Merendeira // Motociclista 

CONTEÚDOS COMUNS 

LÍNGUA PORTUGUESA: INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS. Alfabeto, Ordem alfabética, Flexão do Substantivo, 
número: singular e plural, Identificação de verbos e Flexão do Substantivo - Grau: diminutivo e aumentativo, 
feminino e masculino. Tipos de frase (afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa. FONÉTICA: 
Separação de sílabas, Sílaba tônica e Identificação do número de letras na palavra. SINTAXE: Identificação 
de Sujeito e Predicado. Identificação do Sujeito Simples e Sujeito Composto. Sinônimo e Antônimo; Palavras 
homônimas e parônimas. Sinais de pontuação; Substantivo: próprio, comum e coletivo; Ortografia. Divisão 
silábica. 

MATEMÁTICA ELEMENTAR: I. Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição;  
Subtração;  Multiplicação;  Divisão;  II. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; III. Expressões 
Numéricas; IV Regras de Três Simples e Compostas; V. Percentagens; VI. Unidades de Comprimento; VII. 
Noções de áreas de figuras Geométricas Planas. VIII. Questões de Raciocínio Lógico. IX: Algarismos 
romanos. X. Unidades de tempo e operações. XI. Medidas de massa e de peso. Problemas de 1.º grau.  

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

COZINHEIRA: preparar lanches quentes, frios, refeições e sucos conforme recomendação técnica recebida; 
distribuir as refeições preparadas; higienizar; temperar, assar, refogar e cozinhar alimentos, atendendo as 
exigências do cardápio; fazer pedidos de suprimento de material necessário à cozinha ou para a preparação 
dos alimentos; operar os diversos equipamentos de cozinha; zelar pelo estado de conservação, organização 
e limpeza dos alimentos, cozinha e despensa; orientar e distribuir as atividades de preparação de alimentos; 
controlar o estoque de todos os materiais de consumo, bens duráveis e patrimoniais que estejam na cozinha 
sob sua responsabilidade; realizar os serviços de limpeza e faxina em sua unidade de trabalho, varrendo, 
lavando e higienizando as instalações, salas, pátios, banheiros e os equipamentos; zelar pelo cumprimento 
das normas fixadas pela segurança do trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e manutenção 
dos equipamentos de proteção individual (EPIs);  Proteção de área de trabalho.  Preservação do meio 
ambiente. Interpretação de figuras e seus significados. Lixo: aspectos gerais e destino. Senso de 
direcionamento e localização. Como operar máquinas simples.  Aspectos econômicos, históricos, 
geográficos e culturais do Município de Paço de Lumiar e Região. Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

ENCANADOR: Conservação de instalações hidráulicas, redes de esgoto e outros condutos. Sistemas de 
abastecimento de água; água fria potável; esgotos sanitários. Estimativa das descargas. Ramais de 
descarga. Ramais de esgotos. Válvulas e reparos. Tubos de queda. Coletor predial. Ventilação. Sistemas de 
águas pluviais. Instalações de proteção e combate a incêndio. Instalações de água quente. 
Dimensionamento das tubulações. Materiais utilizados e empregados em instalações. Escoamento em 
tubulações e canais. Instalações de bombas em estações elevatórias, de recalque de água fria e incêndio. 
Manutenção de caixas d’água. Interpretação de croqui e relatórios com dimensionamento. Instalação de 
louças, metais hidro-sanitários, chuveiros, tanques, bebedouros, caixas de água e outras partes 
componentes das instalações, utilizando níveis, prumo, ferramentas manuais e elétricas e outros 
dispositivos, para cumprir as necessidades dos serviços. Desobstrução de rede de esgoto em geral 
utilizando-se de equipamentos manuais e mecânicos, efetuar limpeza e desobstrução de calhas para água 
pluvial, ralos, vasos sanitários, sifões, caixas de inspeção de esgoto e água pluvial e bocas de lobo. 
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Conhecimentos sobre segurança do trabalho. Identificação e utilização de equipamentos de proteção 
individual (EPI) e equipamento de proteção coletiva (EPC). Proteção de área de trabalho.  Aspectos 
econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço de Lumiar e Região.   Atualidades 
locais, do Brasil e do mundo. 

MERENDEIRA: Técnicas de Uso e Conservação de Materiais de Limpeza; 02 - Simbologia de Produtos 
Químicos e seus perigos; 03 - Conhecimentos sobre Lógica, Ecologia e Meio Ambiente; 04 - Sinalização e 
Placas; 05 – Aspectos Históricos, Culturais, Econômicos e Geográficos do Estado do Maranhão; 06 - 
Atualidades; 07 - Conservação, Limpeza e Higiene Pessoal, de Trabalho e de Equipamentos; Segurança do 
Trabalho. 08  -Conhecimentos sobre lógica, cores, reconhecimento de figuras geométricas e semelhança; 09 
- Reconhecimento e interpretação dos numerais e das horas. 10 Noção de dimensões figura em três 
dimensões e mosaicos. 11 - Noção de grupos, categorias e organização de objetos. 12. Senso de 
direcionamento e localização. 13 - Interpretação de figuras e seus significados. 14 - Conhecimentos sobre 
funcionamento de ferramentas e aparelhos em geral. 15 - Noções básicas de relacionamento humano e bom 
atendimento. 16 - Técnicas de uso e conservação de materiais de limpeza e higiene do ambiente de 
trabalho. 17 - Noções de como operar máquinas simples. 18  Proteção de área de trabalho.  Aspectos 
econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço de Lumiar e Região. 21 - Noções de 
controle para entrega e recepção de documentos, mensagens. Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

MOTOCICLISTA: 1. Sinais de trânsito; regulamento de trânsito; teorias sobre mecânica; uso de veículos e 
conservação. 2. Novo Código de Trânsito Brasileiro e Legislação.  3. Noções sobre mecânica. 4. Motores a 
explosão e a combustão. 5. Motores a diesel e a gasolina. 6. Sistema de distribuição de correntes. 7. 
Defeitos mais frequentes em veículos; 08. Direção defensiva; 09. Primeiros Socorros; 10. Meio ambiente e 
cidadania; 11. Legislação de transito. 12. Mecânica Básica. 13. Aspectos econômicos, históricos, 
geográficos e culturais do Município de Paço de Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do 
mundo. 

CARGOS DO QUADRO III (Item 5.3) 

Agente de Combate às Endemias – ACE // Agente de Manutenção // Auxiliar de Laboratório de 
Análise Clínica // Auxiliar de Laboratório de Endemias // Auxiliar Eletricista // Eletricista // Motorista - 
Categoria D // Tratorista (operador de máquinas pesadas) 

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS  

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Ortografia oficial. 2. Acentuação gráfica. 3. Crase. 4. Flexão nominal e 
verbal. 5. Emprego das classes e palavras. 6. Emprego de tempo e modo verbais. 7. Vozes do verbo. 8. 
Concordância nominal e verbal. 9. Regência nominal e verbal. 10. Analise sintática: coordenação e 
subordinação. 11. Sintaxe de colocação. 12. Pontuação. 13. Estudo da linguagem e interpretação de textos. 
14. Bases de semântica e estilística. 15 – Sintaxe; 16 – Morfologia; 17 – Fonologia. 18. Figuras de 
Linguagem e de Pensamento. 

MATEMÁTICA BÁSICA: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Equação do 1.º grau e do 2.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície 
e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Triângulo retângulo: relações 
métricas. Geometria Plana: áreas de figuras planas e perímetros. Resolução de situações-problema de 1.º e 
de 2.º graus. 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE: Quem é o Agente de Combate às Endemias. Atribuições 
do agente de Endemias. Lei 11.350/2006. Ações a serem desenvolvidas pelo agente de Endemias. Sistema 
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de Informação que o agente de Endemias trabalha. Finalidade do Sistema de Informação para o trabalho do 
agente de Endemias. Conhecimento básico sobre: Esquistossomose, Doença de Chagas, Dengue, Cólera, 
Febre Amarela, Filariose, Leishamaniose, Peste, Raiva, Leptospirose e Malária. Biologia dos vetores. 
Reconhecimento geográfico. Tratamento e cálculo para tratamento. Pesquisa Entomológica. Criadouros. 
Manuseio de inseticida e uso de E.P.I. Organização e operação de campo. Material de uso diário. 
Estratificação Entomo - Epidemiológicos dos municípios. Noções básicas de Informática (Word e Excel). 
Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Região. 
Atualidades locais, do Brasil e do Mundo. 

AGENTE DE MANUTENÇÃO:  Manutenção em instalações prediais e esgoto. Realização de reparos nas 
estruturas elétricas, hidráulicas, pinturas, de alvenaria e similares; Noções de higiene e segurança no 
trabalho. Noções de primeiros socorros. Instalações de esgoto e água fria. Normas da ABNT para instalação 
de água fria e esgoto. Execução de juntas. Orçamento de instalações. Peças e conexões de água fria e 
esgoto. Sistema de abastecimento. Dimensionamento de reservatórios. Consumo predial. Noções básicas 
de Instalações hidráulicas. Conhecimentos em hidráulica, pneumática e mecânica. Manutenção preventiva e 
corretiva dos aparelhos.  Técnicas de serviços de alvenaria e pintura em diversas superfícies. Acabamentos, 
montagem de estruturas, coberturas, assentamentos. Normas de construção. Orçamentos de materiais. 
Revestimentos, paredes e tetos. Demolições. Manutenções e integração de instalações técnicas. Tecnologia 
dos materiais. Conservação de maquinas e ferramentas específicas da profissão. Técnicas de marcação de 
estruturas. Técnicas de preparação de massas e argamassas. Noções de higiene e segurança no trabalho. 
Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Região.  
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA:  UM: Vidrarias e equipamentos 

utilizados no laboratório. Coleta e preparo de material para exames. Técnicas básicas de imunohematologia: 
Tipagem sanguínea. Técnicas básicas de bacteriologia: preparo de meios de cultura, plantio e incubação. 
Procedimentos de esterilização e desinfecção. Normas de biossegurança - equipamentos de proteção 
individual.  / / /  DOIS: Parasitologia. Relação dos parasitas com os hospedeiros. Protozoários. Cogumelos e 
Fungos. Métodos de exames. Esterilização. Metazoários – Helmitos. Bactérias. Seres Vivos. Remessas de 
material para Exames em outros Laboratórios. Preparação do instrumental para a coleta do material a ser 
analisado. Diluição de material para realização de diversos exames. Métodos de Coloração. Confecção de 
lâminas. Boas práticas laboratoriais. Lavagem de materiais. Anitização. Aspectos econômicos, históricos, 
geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Região.   Atualidades locais, do Brasil e do 
mundo. 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ENDEMIAS: Parasitologia. Relação dos parasitas com os 
hospedeiros. Protozoários. Cogumelos e Fungos. Métodos de exames. Esterilização. Metazoários – 
Helmitos. Bactérias. Seres Vivos. Remessas de material para Exames em outros Laboratórios. Preparação 
do instrumental para a coleta do material a ser analisado. Diluição de material para realização de diversos 
exames. Métodos de Coloração. Confecção de lâminas. Boas práticas laboratoriais. Lavagem de materiais. 
Anitização.   Conhecimento básico sobre: Esquistossomose, Doença de Chagas, Dengue, Cólera, Febre 
Amarela, Filariose, Leishamaniose, Peste, Raiva, Leptospirose e Malária. Biologia dos vetores. Vidrarias e 
equipamentos utilizados no laboratório. Coleta e preparo de material para exames. Procedimentos de 
esterilização e desinfecção. Normas de biossegurança - equipamentos de proteção individual.  Aspectos 
econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Região.   Atualidades 

locais, do Brasil e do mundo. 

AUXILIAR DE ELETRICISTA: Circuitos elétricos. Corrente alternada e eletromagnetismo. Eletricidade 
básica, noções básicas de medidas elétricas, leitura e interpretação de circuitos de comandos elétricos 
manuais, montagem de circuitos básicos de comandos elétricos manuais, leitura e interpretação de circuitos 
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de comandos elétricos automáticos, montagem de circuitos básicos de comandos elétricos automáticos, 
proteção de circuitos elétricos de baixa tensão, segurança em instalações e equipamentos elétricos, 
correção do fator de potencia em baixa tensão, instalação de circuitos elétricos básicos prediais, eletrônica 
básica. Interruptores, Lâmpada Incandescentes de descarga Mista. Instalação de lâmpadas – threeway e 
four-way. Instalação de tomadas de 3 pinos, cigarras, quadro anunciador, sensor de presença, célula 
fotoelétrica. Circuitos e tipos de fusíveis. Chave faca com porta fusível. Disjuntores. Características dos 
disjuntores comuns, mini disjuntores e residual. Simbologia e convenções de instalações elétricas. Noções 
de higiene e segurança do trabalho. Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) 
e equipamentos de proteção coletiva (EPC). Noções de primeiros socorros.  Aspectos econômicos, 
históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do 

Brasil e do mundo. 

ELETRICISTA: Interpretação de esquemas elétricos simples.  Circuitos elétricos. Corrente alternada e 
eletromagnetismo. Eletricidade básica, noções básicas de medidas elétricas, leitura e interpretação de 
circuitos de comandos elétricos manuais, montagem de circuitos básicos de comandos elétricos manuais, 
leitura e interpretação de circuitos de comandos elétricos automáticos, montagem de circuitos básicos de 
comandos elétricos automáticos, proteção de circuitos elétricos de baixa tensão, segurança em instalações 
e equipamentos elétricos, correção do fator de potencia em baixa tensão, instalação de circuitos elétricos 
básicos prediais, eletrônica básica. Interruptores, Lâmpada Incandescentes de descarga Mista. Instalação 
de lâmpadas – threeway e four-way. Instalação de tomadas de 3 pinos, cigarras, quadro anunciador, sensor 
de presença, célula fotoelétrica. Circuitos e tipos de fusíveis. Chave faca com porta fusível. Disjuntores. 
Características dos disjuntores comuns, mini disjuntores e residual. Simbologia e convenções de instalações 
elétricas. Ligações prediais e ligações de motores. Convenções e padrões elétricos. Medidas elétricas. 
Dimensionamento de Condutores e dispositivos de proteção. Noções de aterramento elétrico. 
Dimensionamento de fiação e eletroduto. Utilização de fiação de acordo com a carga. Ligações de motores. 
Identificação de materiais básicos e símbolos usados. Conhecimento de equipamentos e ferramentas 
usadas no serviço. Efetuar cálculos matemáticos simples e usar fórmulas simples. Noções básicas de 
Prevenção de Acidentes, Higiene no Trabalho e Equipamentos de Segurança de Proteção Individual. 
Noções básicas de Ética no Trabalho. Noções básicas de Cidadania e Direitos Humanos.  Aspectos 
econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Região.  Atualidades 

locais, do Brasil e do mundo. 

MOTORISTA – CATEGORIA D:  1. Sinais de trânsito; regulamento de trânsito; teorias sobre mecânica; uso de 
veículos e conservação. 2. Novo Código de Trânsito Brasileiro. 3. Noções sobre mecânica. 4. Motores a explosão e a 
combustão. 5. Motores a diesel e a gasolina. 6. Sistema de distribuição de correntes. 7. Defeitos mais frequentes em 
veículos; 08 – Direção defensiva; 09 – Primeiros Socorros; 10 – Meio ambiente e cidadania; 11 – Legislação de 
transito. 12 – Mecânica Básica.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. Aspecto econômicos, 
históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e  

TRATORISTA (Operador de máquinas pesadas): 1. Sinais de trânsito; regulamento de trânsito; teorias 
sobre mecânica; uso de veículos e conservação. 2. Código de Trânsito Brasileiro. 3. Noções sobre 
mecânica. 4. Motores a explosão e a combustão. 5. Motores a diesel e a gasolina. 6. Sistema de distribuição 
de correntes. 7. Defeitos mais frequentes em veículos; 08 – Direção defensiva; 09 – Primeiros Socorros; 10 
– Meio ambiente e cidadania; 11 – Legislação de transito. 12 – Mecânica Básica. 13. Noções de mecânica, 
de funcionamento, de segurança, de conservação e de operação de tratores, motoniveladoras, 
carregadeiras e retro-escavadeiras. 14– Alargamento de estradas. 15 – Escavações e remoção de barreiras. 
16. Estradas vicinais.  17 – Compactação de solos. 18. Meio Ambiente: ecologia e preservação ambiental. 
19. Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades 

locais, do Brasil e do mundo. 
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CARGOS DO QUADRO IV (Item 5.3) (Técnico/N.Médio) 

Agente Administrativo // Agente de Cultura // Assistente Jurídico // Auxiliar 
de Enfermagem // Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) // Digitador // 
Fiscal de Tributos (Nível Médio) // Fiscal de Obras // Fiscal Sanitário // 
Instrutor de Informática // Motorista - Auxiliar de Laboratório de 
Entomologia // Prótético (Técnico) - Nível Médio // Técnico Agrícola // 
Técnico de Sistemas de Informação // Técnico em Administração - Nível 
Médio // Técnico em Contabilidade // Técnico em Edificações // Técnico em 
Meio Ambiente (Nível Médio) // Técnico em Enfermagem // Técnico em 
Estradas // Técnico em Gesso Hospitalar // Técnico em Higiene Dental 
(THD) // Técnico em Informática // Técnico em Radiologia // Técnico em 
Saneamento // Técnico em Segurança do Trabalho. 

CONTEÚDO COMUM 

LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. A comunicação: linguagem, texto e discurso. 
Ortografia. Fonologia. Pontuação. Crase. Morfologia: emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e 
sentido que imprime às relações entre as orações) Sintaxe. Colocação pronominal. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado 
das palavras. Vícios de linguagem.  

MATEMÁTICA: Operações com números naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e 
decimal). Grandezas (comprimento, massa, tempo, área e capacidade) e respectivas unidades de 
medida. Razão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. 
Regra de três simples e compostas, juros simples. Equação de 1º grau. Equação de 2.º grau. 
Resolução de situações-problema de 1.º e 2.º graus. Funções trigonométricas. Relações métricas 
dos triângulos e quadriláteros. Geometria plana: áreas e perímetros de figuras planas. Raciocínio 
lógico.  

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

Agente Administrativo:  

Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e concordância dos 
pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, pareceres e outras correspondências. Noções de 
arquivologia: informação, documentação, classificação, arquivamento, registros, tramitação de documentos, 
cadastro, tipos de arquivos, organização e administração de arquivos, técnicas modernas. Administração de 
material: aquisição, cadastros, registros, controle e movimentação de estoques, armazenamento, transporte, 
reposição, segurança. Legislação: art.37 a 41 / 205 a 214 da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 4.320/1964; Lei Nacional 8.666/93 (Estatuto das Licitações e 
Contratos); Legislação do Município de Paço de Lumiar.   CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 
Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores. 2 Conceitos básicos do 
sistemas operacional Windows. 3 Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. 4 Conceitos 
relacionados à Internet. 5 Navegadores. 6 Correio eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos de 
editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. 8 Conceitos de 
organização e de gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da informação. . Aspectos econômicos, 
históricos, geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do 

mundo. 
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Agente de Cultura 

Conhecimento das manifestações artísticas e culturais. Conhecimento geral sobre gestão e política pública 
cultural. Conhecimento geral sobre arte-educação. Sistema Nacional e Estadual de Cultura. Patrimônio 
Cultural Nacional e Estadual. História e aspectos culturais do Maranhão. Folclore: Nacional e do Estado do 
Maranhão. Manifestações culturais do Maranhão. Arte e Educação: O papel da arte na educação; o 
professor como mediador entre a arte e o aprendiz; o ensino e a aprendizagem em arte; fundamentação 
teórico-metodológica; o fazer artístico, a apreciação estética e o conhecimento histórico da produção 
artística da humanidade, na sala de aula.Gestão de projetos na esfera cultural: As políticas culturais no 
contexto nacional e estadual; Ética e legislação da cultura; Mercado Cultural; Produtor e gestor cultural: 
perfis e papéis; Captação de recursos e leis de incentivo à cultura; Noções e princípios do Marketing 
Cultural; Concepção e formatação de projetos culturais; Gerenciamento de projetos culturais; Gestão de 
propriedade intelectual; Etapas da produção cultural; O uso de espaços públicos na organização de eventos 
culturais; Avaliação de resultados e impactos; Planejamento de comunicação para projetos culturais. Gestão 
de pessoas. Sistemas operacionais informatizados. A industria cultural: Teorias da Comunicação. Teoria 
crítica. Economia da cultura e desenvolvimento sustentável; Indústrias culturais: definição e atuações; Valor 
econômico do bem cultural; Produção e mercado cultural; Cultura, tecnologia e novas mídias, Gestão de 
espaços culturais Instituições culturais: aspectos jurídicos e organizacionais; Espaços culturais: 
arquiteturas e funcionalidades; Planejamento estratégico e avaliação de resultados; Elaboração e montagem 
de estrutura organizacional e organograma; Programação e manutenção de espaços culturais; Segurança 
em espaços culturais; Noções de empreendedorismo e marketing cultural; Instrumentos de financiamento à 
cultura; Elaboração e captação de recursos para projetos culturais; Licenciamento e comercialização de 
produtos; Desafios e estratégias para a fidelização de público e formação de novas platéias; Elaboração e 
lançamento de editais. CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos básicos de informática, 
componentes funcionais de computadores. 2 Conceitos básicos do sistemas operacional Windows. 3 
Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. 4 Conceitos relacionados à Internet. 5 Navegadores. 6 
Correio eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos de editores de texto, planilhas eletrônicas, 
apresentações e gerenciadores de banco de dados. 8 Conceitos de organização e de gerenciamento de 
arquivos e pastas. 9 Segurança da informação. . Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais 
do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

Assistente Jurídico 

DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder 
hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Serviços 
Públicos: conceito e princípios. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e 
convalidação; discricionariedade e vinculação. Servidores públicos: cargo, emprego e função pública.  

DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios Constitucionais relativos à administração pública. Princípios 
constitucionais do trabalho. Poder Legislativo: organização; atribuições. Poder Executivo: presidencialismo e 
parlamentarismo; ministro de Estado. Poder Judiciário: organização. Ministério Público: princípios 
constitucionais. Interesses difusos e coletivos.  

DIREITO CIVIL: Doutrina: conceito de lei; vigência e aplicação da lei no tempo e no espaço; integração e 
interpretação da lei. Lei de Introdução ao Código Civil.  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Da jurisdição e da ação: conceito, natureza e características; das condições 
da ação. Das partes e procuradores: da capacidade processual e postulatória; dos deveres e da substituição 
das partes e procuradores. Do Juiz.  

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de 
computadores. 2 Conceitos básicos do sistemas operacional Windows. 3 Noções dos ambientes Microsoft 
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Office e BR Office. 4 Conceitos relacionados à Internet. 5 Navegadores. 6 Correio eletrônico. 7 Conceitos e 
funções de aplicativos de editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco 
de dados. 8 Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da 
informação. Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

Auxiliar de Enfermagem 

Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação, 
contraindicações, doses, vias de administração, efeitos colaterais), conservação de vacinas e soros (cadeia 
de frio). Doenças transmissíveis: agente, forma de transmissão, prevenção, sinais e sintomas, assistência de 
enfermagem e vigilância epidemiológica das principais doenças transmissíveis. Assistência de enfermagem 
à mulher: na prevenção do Câncer cérvico-uterino e de Mama, no Pré-natal no planejamento familiar. 
Assistência de enfermagem à criança: no controle do crescimento e desenvolvimento, no controle das 
doenças diarréicas, no controle das infecções respiratórias agudas (pneumonia, otites, amigdalites, 
infecções das vias aéreas superiores), no controle das principais verminoses (ascaradíase, oxioríase, 
estrogiloidíase, giardíase, amebíase e esquitossomose), na alimentação da criança (aleitamento materno e 
orientação para o desmame). Assistência de enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas, 
tratamento e assistência de enfermagem das patologias dos seguintes sistemas: Sistema cardiovascular, 
insuficiência cardíaca congestiva e hipertensão arterial; Sistema respiratório: asma e pneumonias; Sistema 
digestivo: gastrites e úlceras pépticas; Sistema andócrino: diabetes mellitus; Sistema neurológico: 
caracterização dos níveis de consciência e acidentes vascular cerebral; Sistema músculo-esquelético: 
traumatismos (distensão, entorços, subluxação e fraturas); Procedimentos básicos de enfermagem: 
verificação da pressão arterial, pulso, temperatura e respiração, curativos (técnicas, tipos de curativos), 
administração de medicamentos (diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais); Legislação em Enfermagem: 
Lei do exercício profissional; Conceitos matemáticos aplicados à prática profissional. SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE: Histórico, origem, implementação, Definição, Princípios, Participação e Controle social. 5. 
Responsabilidades. 6. Direção e articulação do SUS. Conceito de Saúde, História Natural da Doença, 
Humanização na Saúde II. Política Nacional de Atenção Básica: Fundamentos. Das responsabilidades. Do 
processo de trabalho das equipes de atenção básica. Das especificidades da Estratégia da Saúde da 
Família. Do processo de trabalho das Equipes da Saúde da Família. III. Política Nacional de Promoção da 
Saúde: Objetivos. Diretrizes. Estratégias de implementação. Ações específicas. Resolução 399/2006. 
Noções de epidemiologia. Situação da Mortalidade e morbidade do município, estado e Brasil, Situação de 
doenças transmissíveis no Brasil. CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos básicos de 
informática, componentes funcionais de computadores. 2 Conceitos básicos do sistemas operacional 
Windows. 3 Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. 4 Conceitos relacionados à Internet. 5 
Navegadores. 6 Correio eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos de editores de texto, planilhas 
eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. 8 Conceitos de organização e de 
gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da informação. . Aspectos econômicos, históricos, 
geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) 

01- Recepção do paciente: ficha clínica, organização de arquivo. 2. Preparação e manutenção da sala de 
atendimento com suprimento do material necessário. 3. isolamento do campo operatório. 4. manipulação e 
classificação dos materiais odontológicos. 5. revelação e montagem de radiografias intra-orais. 6. preparo do 
paciente para o atendimento. 7. auxilio no atendimento: instrumentação do cirurgião dentista ou técnico em 
higiene bucal. 8. Aplicação de métodos preventivos para controle da cárie dental e doenças periodontais. 9 -
Orientação ao paciente sobre higiene bucal. 10 - Confecção de modelos em gesso; 11 – Conhecimentos 
básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecido moles da cavidade bucal e demais 
componentes do aparelho estomatogmatico; 12 – Conhecimento da fisiologia da mastigação e deglutição; 13 
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– Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da representação gráfica e numérica; 14 – 
Características gerais idade de inrrupção dentaria; 15 – Morfologia da dentição; 16 – Noções gerais de 
microbiologia; 17 – Meios de proteção de infecção na pratica odontológica; 18 – Meios de contaminação de 
hepatite, AIDS, tuberculose, sífilis e herpes; 19 – Formação e colonização da placa bacteriana; 20 – Higiene 
bucal: importância definição e técnicas. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: Histórico, origem, implementação, 
Definição, Princípios, Participação e Controle social. 5. Responsabilidades. 6. Direção e articulação do SUS. 
Conceito de Saúde, História Natural da Doença, Humanização na Saúde II. Política Nacional de Atenção 
Básica: Fundamentos. Das responsabilidades. Do processo de trabalho das equipes de atenção básica. Das 
especificidades da Estratégia da Saúde da Família. Do processo de trabalho das Equipes da Saúde da 
Família. III. Política Nacional de Promoção da Saúde: Objetivos. Diretrizes. Estratégias de implementação. 
Ações específicas. Resolução 399/2006. Noções de epidemiologia. Situação da Mortalidade e morbidade do 
município, estado e Brasil, Situação de doenças transmissíveis no Brasil. CONHECIMENTOS DE 
INFORMÁTICA: 1 Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores. 2 Conceitos 
básicos do sistemas operacional Windows. 3 Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. 4 
Conceitos relacionados à Internet. 5 Navegadores. 6 Correio eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos 
de editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. 8 Conceitos 
de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da informação. . Aspectos 
econômicos, históricos, geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do 
Brasil e do mundo. 

 

DIGITADOR 

Conceitos Básicos de Computação: Conceitos básicos de informática, os componentes funcionais de 
computadores (hardware e software), periféricos e dispositivos de entrada, saída e armazenamento de 
dados, Instalação de equipamentos. Conexões e interfaces. Sistema operacional Windows XP: Conceitos, 
uso do ambiente gráfico, execução de programas, aplicativos e acessórios, uso dos menus, uso dos 
recursos de rede, backup de arquivos, configurações da área de trabalho (Meu Computador, Meus 
documentos, Meus Locais de Rede), Painel de Controle (Configurações das categorias, Conexões de Rede, 
Conexão dial-up, impressoras e aparelhos de fax), Barra de Tarefas e Menu Iniciar, manipulação de 
arquivos, pastas, atalhos navegador, correio eletrônico, principais programas, compartilhamentos, impressão 
e áreas de transferência, gravação de CDs, recursos de gravação, conhecimento dos principais aplicativos 
de gravação de CDs. Conhecimentos de Processador de texto Microsoft Word: área de trabalho, 
Operações básicas, barras de ferramentas e suas configurações, formatação, configuração de página, 
cabeçalho, rodapé, Salvamentos e recuperação de arquivos. Recursos para impressão e tabelas, Imagens e 
desenhos. Bordas e sombreamentos. Índices. Referencias. Cartas e correspondências. Colar especial. 
Marcadores e numeração. Opções de autocorreção. Conhecimentos de Planilha Eletrônica Microsoft 
Excel: área de trabalho barras de ferramentas e suas configurações. Operações básicas, bordas e imagens, 
adição de dados Configurações de páginas. Pasta de trabalho, arquivos e formatação. Salvamentos e 
recuperação de arquivos. Formatação de dados, células e planilha. Operações de impressão. Utilização de 
fórmulas; formatação condicional; Funções ARRED, SE, PGTO, SOMA, MAXIMO, MINIMO, CONT, SE, 
MEDIA, MULT, MOD, Gráficos. Software de apresentação Microsoft PowerPoint: criação, edição, 
formatação e impressão; utilização de imagens, figuras e gráficos; configuração, personalização e animação. 
Internet: conceitos e arquitetura; utilização dos recursos WWW a partir dos  Web Browsers, Internet 
Explorer e Netscape; produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail). Redação e 
Correspondências Oficiais: aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e concordância 
dos pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, pareceres e outras correspondências. Noções de 
arquivologia: informação, documentação, classificação, arquivamento, registros, tramitação de documentos, 
cadastro, tipos de arquivos, organização e administração de arquivos, técnicas modernas. Normas da ABNT 
referentes à elaboração de textos oficiais e científicos.  . Aspectos econômicos, históricos, geográficos e 
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culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

Fiscal de Tributos (Nível Médio): 

Noções de Direito Tributário. Tributos: Modalidades, Competência Tributária da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios – suas atribuições; Fato Gerador; Ativo. Capacidade Tributária, Preferência. IPTU: O 
seu Fato Gerador, Sujeito Passivo e Ativo. Imposto de Transmissão “inter-vivos”: Fato Gerador, não 
incidência e isenção. Taxas, Poder de Polícia, Prestação de Serviços. Contribuição de Melhoria: Finalidade, 
Fato Gerador, Requisitos à aplicabilidade. Finalidade das Infrações e Penalidades. Higiene Pública: 
Conceito, Abrangência, Estabelecimentos e locais sujeitos à Fiscalização. Da Ordem Pública: Costume, 
Segurança, Diversões. Do Trânsito Público. Legislação Tributária do Estado do Maranhão e de Paço de 
Lumiar. Constituição Federal – Artigos 145 a 158. Princípios da  Administração Pública. CONTBILIDADE: 
Princípios Fundamentais e Normas Brasileiras de Contabilidade: Princípios Fundamentais de Contabilidade. 
Contabilidade Pública e Orçamentária: orçamento público; empenhos; contabilização das operações na 
administração pública; legislações tributárias, fiscais e orçamentárias; crédito tributário; tributos diretos e 
indiretos; receita e despesa públicas; regimes; contabilidade governamental; Sistema Tributário Nacional e 
Finanças Públicas; Responsabilidade na Gestão Fiscal. Noções de Estatística: média, moda e mediana e 
desvio padrão. LEGISLAÇÃO: Lei 8.666/93. Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei 4.320/1964. Código 
Tributário Nacional. O Conselho Federal de Contabilidade. CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 
Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores. 2 Conceitos básicos do 
sistemas operacional Windows. 3 Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. 4 Conceitos 
relacionados à Internet. 5 Navegadores. 6 Correio eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos de 
editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. 8 Conceitos de 
organização e de gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da informação. . Aspectos econômicos, 
históricos, geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do 

mundo. 

Fiscal de Obras: 

1. Lei Orgânica do Município. Conhecimento da Legislação sobre Zoneamento, Loteamento e o Código de 
Obras e Posturas. Estatuto das Cidades (Lei Nacional Nº 10.257, de 10 de julho de 2001); 3. Conhecimentos 
de elaboração de correspondências, protocolos e notas fiscais; 4. Regras de comportamento no ambiente de 
trabalho; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e 
colegas de trabalho; 5. Zelo pelo patrimônio público; 6. Noções de controle de estoque de materiais nas 
obras particulares; 7. Conhecimento sobre a concessão de habite-se para moradia e funcionamento de 
prédios comerciais e industriais; 8. Conhecimento sobre o funcionamento de bares, lanchonetes, 
restaurantes e casas de shows; 9. Noções sobre as normas de vigilância sanitária; 10. Definições, políticas e 
cuidados éticos da profissão de fiscal. 10. Materiais de Construção. 11. Legislação disponível no Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) inerente às atribuições do fiscal de obras. Noções sobre 
instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Conhecimento e leitura de plantas arquitetônicas de projetos. 
Normas sobre Segurança nas Construções.  Conhecimentos sobre execução de estradas vicinais. 
Avaliação. CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos básicos de informática, componentes 
funcionais de computadores. 2 Conceitos básicos do sistemas operacional Windows. 3 Noções dos 
ambientes Microsoft Office e BR Office. 4 Conceitos relacionados à Internet. 5 Navegadores. 6 Correio 
eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos de editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações e 
gerenciadores de banco de dados. 8 Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas. 9 
Segurança da informação.  Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Paço do Lumiar e 
Região.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

Fiscal Sanitário: 

Ações preventivas junto á comunidade; Campanhas sanitárias. 3- História da Saúde Pública no Brasil; 
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Noções de saneamento básico e agravos á saúde; Noções básicas sobre doenças infecto-contagiosas; 
Defesas do organismo; Programa Nacional de Imunização; Objetivos de Saúde Pública; História Natural da 
doença e da prevenção; Educação em Saúde; Conceitos básicos de doenças transmissíveis: endemias, 
epidemias, hospedeiros, portador, período de incubação e de transmissibilidade; A defesa do organismo: 
vacinas; Períodos de incubação e contágio, formas de contágio das seguintes doenças: amebíase, 
ancilostomíase, febre tifóide, cólera, conjuntivite, difteria, sarampo, tuberculose e brucelose; Definição, 
sintomas principais, cuidados e prevenção das seguintes doenças: diarréia, cólera, febre tifóide, parasitoses, 
tuberculose, conjuntivite e meningite. Higiene bucal; Toxicomanias, alcoolismo e tabagismo; Agravos à 
saúde da população. Normas sobre noções: coleta e destino dos excrementos e do lixo; Proteção das 
águas; Higiene da alimentação; Proteção dos alimentos; Saneamento da zona rural; Disposições gerais de 
saneamento; estatística sanitária e educação sanitária; Construção, ampliação, reforma e reconstrução em: 
estabelecimento de trabalho em geral; escolas e internatos; hospitais e estabelecimentos de assistência 
médica hospitalar e cemitérios; Profilaxia e Política de Saúde Animal; Legislação de defesa sanitária animal; 
conhecimentos básicos de epidemiologia; sanidade animal. CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 
Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores. 2 Conceitos básicos do 
sistemas operacional Windows. 3 Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. 4 Conceitos 
relacionados à Internet. 5 Navegadores. 6 Correio eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos de 
editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. 8 Conceitos de 
organização e de gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da informação. . Aspectos econômicos, 
históricos, geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do 

mundo. 

Instrutor de Informática: 1. Conceitos básicos relacionados a hardware, software, computadores e 

periféricos (unidades de E/S : monitor, teclado, mouse, impressora, discos, CD-ROM, multimídia, scanner). 
2. Conceitos básicos de ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, 
arquivos, pastas, programas, impressão, Word, Excel e PowerPoint.  3. Conceitos básicos de Intranet e 
Internet e utilização de ferramentas de navegação: browsers, Internet Explorer, correio eletrônico, busca e 
pesquisa, grupos de discussão, segurança em rede e na internet. 4. Conceitos básicos de tarefas e 
procedimentos de informática: armazenamento de dados e realização de cópia de segurança (backup), 
organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas de 
informática. Conceitos de Sistemas Integrados de Gestão. 05. Técnicas de programação. Aspectos 
econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar. Atualidades locais, do Brasil 
e do Mundo. 

Motorista - Auxiliar de Laboratório de Entomologia 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: 1. Sinais de trânsito; regulamento de trânsito; uso de veículos e conservação. 
2. Novo Código de Trânsito Brasileiro e Legislação. 3. Direção defensiva; 04. Primeiros Socorros; 05. Meio 
ambiente e cidadania. LABORATORIAIS: 1. Organização e funcionamento do laboratório; 2. Manejo de 
equipamentos básicos do laboratório: balança analítica, estufa de secagem, BOD, centrífuga, autoclave, 
medidor de pH, capela de exaustão e outros; 3. Vidrarias: Tubo de ensaio, béquer, erlenmeyer, proveta, 
pipeta graduada, bureta, balão, funil, placa de Petri, lâmina, lamínula, vidro de relógio e outros; 4. Limpeza e 
conservação de equipamentos e vidrarias em geral; 5. Métodos de coleta, matança e montagem de insetos; 
6. Métodos de criação de insetos em laboratório; 7. Manutenção de coleções entomológicas; 8. Noções 
sobre pragas de plantas cultivadas e seu controle; 9. Noções de manuseio, calibração e aplicação de 
agrotóxicos; 10. Noções de Biosegurança.  CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos básicos de 
informática, componentes funcionais de computadores. 2 Conceitos básicos do sistemas operacional 
Windows. 3 Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. 4 Conceitos relacionados à Internet. 5 
Navegadores. 6 Correio eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos de editores de texto, planilhas 
eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. 8 Conceitos de organização e de 
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gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da informação. . Aspectos econômicos, históricos, 
geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

Prótético (Técnico) - Nível Médio 

1 Anatomia e escultura dental. 2 Equipamentos e instrumentais de uso no laboratório de prótese dental. 3 
Materiais dentários de uso no laboratório de prótese dental: indicações, manipulação e cuidados na 
conservação de gessos, ceras odontológicas, resina acrílica e materiais de acabamento e polimento, ligas 
metálicas. 4 Normas de higiene pessoal e de biossegurança, auto-cuidados e prevenção de contaminações 
cruzadas. 5 Passos laboratoriais para confecção de próteses totais, próteses fixas e próteses removíveis, 
provisórios. 6 Noções de oclusão dental. 7 Educação em Saúde: conceitos básicos. 8 Legislação (CRO) e 
ética profissional. CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos básicos de informática, componentes 
funcionais de computadores. 2 Conceitos básicos do sistemas operacional Windows. 3 Noções dos 
ambientes Microsoft Office e BR Office. 4 Conceitos relacionados à Internet. 5 Navegadores. 6 Correio 
eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos de editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações e 
gerenciadores de banco de dados. 8 Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas. 9 
Segurança da informação. . Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Paço do Lumiar e 
Região.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

Técnico Agrícola 

Métodos de conservação dos solos e água (solos, plantas, adubação, correção de solo, fitotecnia e 
administração rural); Práticas de conservação do solo e da água; Práticas de manejo do solo referentes a: 
cobertura do solo, rotação de culturas, cultivos convencional, mínimo e direto; Adubação verde; 
Reflorestamento de espécies nativas e exóticas, implantação e manejo; Noções gerais de meio ambiente; 
Desenvolvimento sustentável; Agroecologia; Propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos; Uso de 
corretivos e fertilizantes; Métodos de propagação, plantio, preparo do solo, tratos culturais, colheita, pós-
colheita e comercialização das culturas do milho, feijão de corda, mandioca e batata doce e cana de açúcar; 
Fruticultura; Olericultura; Principais pragas e doenças das plantas cultivadas e seu controle; Noções sobre 
irrigação e drenagem; Tratores, máquinas e implementos agrícolas: seleção, técnicas de operação e 
manutenção; cálculo da capacidade operacional; preparo do solo, aplicação de fertilizantes e corretivos, 
semeadura e plantio; Planejamento agropecuário; Economia e administração rural; Noções sobre 
comunicação e extensão rural; Aspectos socioeconômicos das culturas e criações; características das 
principais escolas; Noções de hidrologia, irrigação, drenagem; Principais pragas e doenças das plantas 
cultivadas e seu controle; Aspectos referentes a criação e o devido manejo de raças de: Bovino de corte e 
leite, suinocultura, avicultura, ovinocultura, apicultura e piscicultura. Agrotóxicos: noções básicas sobre uso e 
aplicação corretos; destino final de embalagens vazias; Sistema de Posicionamento Global (GPS): princípio 
de funcionamento, precisão, uso de equipamento receptor. Conhecimentos básicos de Topografia. 
Construções Rurais. Preservação Ambiental: Conceitos e Legislação. Legislação do Município de Paço de 
Lumiar: Lei Orgânica do Município. CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos básicos de 
informática, componentes funcionais de computadores. 2 Conceitos básicos do sistemas operacional 
Windows. 3 Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. 4 Conceitos relacionados à Internet. 5 
Navegadores. 6 Correio eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos de editores de texto, planilhas 
eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. 8 Conceitos de organização e de 
gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da informação. Aspectos econômicos, históricos, 
geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

Técnico de Sistemas de Informação 

1. CONCEITOS BÁSICOS: 1.1. Definição de informática,1.2. Noção de hardware e software, 1.3. 
Computador: Evolução histórica e suas gerações, 1.4. Informação: definição, tipos e respectiva 
quantificação, 1.5. Processamento de informação: Constituintes e conceitos gerais; componentes de um 
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sistema de informática; 2. CONVERSÃO DE BASES E ARITMÉTICA COMPUTACIONAL: 2.1. Bases de 
Numeração; 2.2. Conversão de Bases de Numeração; 2.3. Aritmética Binária e Hexadecimal; 3. 
COMPONENTES PRINCIPAIS DE UM COMPUTADOR: 3.1. Hardware; 3.1.1. Diagrama de blocos do 
computador digital (modelo de Von Newman) estudo e funcionalidade das suas unidades constituintes; 
3.1.2. Estudo detalhado da arquitetura de um computador; 3.1.3. Microprocessador e suas características 
relevantes. 3.1.4. Barramento de dados, endereços e controlo: o que são e sua relação com os restantes 
componentes; 3.1.5. Memória: ROM, RAM e seus tipos; noção de cache e seu modo de funcionamento 
3.1.6. Noção de hierarquia de memória; 3.1.7. Estudo da evolução dos microprocessadores e 
acompanhamento da evolução na família Intel, com alusão às características mais relevantes dos de última 
geração; 3.1.8. Forma de avaliar o desempenho de um processador e seleção de um computador; 3.2. 
Estudos de dispositivos periféricos mais comuns: 3.2.1. De entrada, saída e entrada/saída. 3.2.2. 
Dispositivos auxiliares de armazenamento de dados; 3.2.3. Acesso sequencial e aleatório. 3.2.4. Discos, 
disquetes, tapes: características principais e modo de registo dos dados – noção de pista, sector e cilindro; 
3.2.5. Armazenamento de tecnologia óptica: tipos de tecnologia empregue e suas vantagens. CD-ROM, CD-
R, CD-RW, DVD, DVD+RW.; 3.2.6. Discos de estado sólido e interface PCMCIA; outros dispositivos 
disponíveis em cartões PCMCIA; 3.3. TIPOS DE EXPLORAÇÃO: 3.3.1. Tipos de computadores, 
classificados quanto ao seu tamanho e capacidade; 3.3.2. Monoprogramação multiprogramação e 
multiprocessamento: conceito, diferenças funcionais e utilização. 4. SOFTWARE:4.1. O software em 
camadas de abstração 4.2. Tipos de software, sua interligação e modo de interação com o utilizador; 4.3. 
Sistemas operativos: definição e função 4.3.1. Tipos de interfaces; 4.4. Software aplicacional; 5. REDES DE 
COMPUTADORES: 5.1. Conceito de rede de computadores 5.2. Classes de redes de comunicação de 
dados; 5.3. Enquadramento das redes de comunicação de dados na sociedade atual 5.4. Componentes 
básicos de uma rede de computadores; 5.5. Topologia física das redes: definição e descrição das mais 
relevantes e sua análise comparativa; 5.6. Tecnologia de Redes Locais: Ethernet; 6. SISTEMA OPERATIVO 
WINDOWS e LINUX. 7. O PROCESSADOR DE TEXTO MICROSOFT WINWORD. 8. MICROSOFT EXCEL 
9. CRIAÇÃO DE PÁGINAS PARA A INTERNET 10. BANCO DE DADOS: Conceitos básicos de Banco de 
Dados: esquema, campos, registros, índices, relacionamentos, transação, triggers, stored procedures, tipos 
de bancos de dados, modelo conceitual, modelo Entidade x Relacionamento, normalização de dados: 
conceitos, primeira, segunda e terceira formas normais. . Aspectos econômicos, históricos, geográficos e 
culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

Técnico em Administração - Nível Médio 

DIREITO ADMINISTRATIVO. 1 Organização administrativa: : administração direta e indireta; autarquias, 
fundações públicas; empresas públicas; sociedades de economia mista; entidades paraestatais. 2 Atos 
administrativos: conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e 
discricionariedade; revogação e invalidação. 3 Processo Administrativo (Lei Federal N.º 9.784/1999). 
Princípios; direitos e deveres dos administrados; instauração, formalização e instrução; recursos; 
invalidação, revogação e convalidação de atos; prazos e sanções administrativas. 4 Licitação: conceito, 
finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades; 
procedimento, revogação e anulação; sanções; normas gerais de licitação. 5 Contratos administrativos: 
conceito, peculiaridades e interpretação; formalização; execução; inexecução, revisão e rescisão. 6 Lei nº 
8.666/93, atualizada e consolidada. 7 Agentes Públicos: servidores públicos; organização do serviço público; 
normas constitucionais concernentes aos servidores públicos; direitos e deveres dos servidores públicos; 
responsabilidades dos servidores públicos; processo administrativo disciplinar, sindicância e inquérito. 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. 1 Programação, execução e controle de recursos 
orçamentários e financeiros. Empenho, liquidação e pagamento da despesa. Controle e pagamento de 
restos a pagar e de despesas de exercícios anteriores. Suprimento de fundos. Conformidade diária e 
documental. Rol de responsáveis. 2. Lei nº 4.320/64. 3. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000). 4. 
Legislação Administrativa do Município de Paço do Lumiar.  CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 
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Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores. 2 Conceitos básicos do 
sistemas operacional Windows. 3 Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. 4 Conceitos 
relacionados à Internet. 5 Navegadores. 6 Correio eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos de 
editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. 8 Conceitos de 
organização e de gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da informação. . Aspectos econômicos, 
históricos, geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do 
mundo. 

Técnico em Contabilidade 

Lei 4320/1964 e Lei Complementar 101/2000. Introdução a Contabilidade Pública, Aspectos Gerais sobre 
Orçamento Público, Aspectos Gerais sobre a execução orçamentária e financeira. Estrutura e Análise das 
Demonstrações Contábeis, conforme Lei 4320/64 e Lei Complementar 101/2000. Capitalização simples. 
Juro simples: conceitos básicos. Cálculo dos Juros Simples. Cálculo do Capital, da Taxa, do Prazo e do 
Montante. Taxas proporcionais e equivalentes. Cálculo dos Juros Simples: Exato, Comercial e Ordinário. 
Descontos Simples: Desconto “por dentro”, ou Racional. Desconto “por fora”, ou Comercial. Relação entre 
as Taxas de Descontos “por dentro” e “por fora”. Títulos Equivalentes. Capitalização Composta – Juros 
Compostos: Cálculo do Juro, do Capital, Taxa, do Prazo do Montante. Taxas Equivalentes, Taxa Nominal e 
Efetiva. Rendas Financeiras na Capitalização Composta: Rendas Postecipadas; Rendas Antecipadas. 
Patrimônio: conceito e definição. Patrimônio Líquido, Formação do Patrimônio. Gráfico Patrimonial. Situação 
Líquida. Contas: Débito e Crédito. Classificação das Contas. Plano de Contas. Escrituração Contábil: 
Regimes de Caixa e Competência. Lançamentos e Retificações. Compra e Venda de Mercadorias. 
Operações Típicas de uma Empresa. Critérios Anteriores ao Encerramento do Balanço. Balancete de 
Verificação. Provisões e Diferimentos. Inventários de Mercadorias e Materiais. Créditos de Liquidação 
Duvidosa.  Noções de Estatística: média, moda e mediana e desvio padrão. Legislação Tributária do 
Município de Paço de Lumiar(MA).  CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos básicos de 
informática, componentes funcionais de computadores. 2 Conceitos básicos do sistemas operacional 
Windows. 3 Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. 4 Conceitos relacionados à Internet. 5 
Navegadores. 6 Correio eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos de editores de texto, planilhas 
eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. 8 Conceitos de organização e de 
gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da informação. . Aspectos econômicos, históricos, 
geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

Técnico em Edificações 

Específica: Padronização do desenho e normas técnicas vigentes – tipos, formatos, dimensões e 
dobraduras de papel; linhas utilizadas no desenho técnico; Escalas; projeto arquitetônico – convenções 
gráficas, (representação de materiais, elementos construtivos, equipamentos, mobiliário); Desenho de 
planta: planta baixa, cortes, fachadas, planta de cobertura; detalhes; Cotagem; Esquadrias (tipos e 
detalhamento); Escadas e rampas (tipos, elementos, cálculo, desenho); Coberturas (tipos, elementos e 
detalhamento); Acessibilidade (NBR 9050/2004); Desenho de projeto de reforma – convenções. Projeto e execução de 
instalações prediais – instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, telefonia, gás, mecânicas, ar-condicionado; 
Estruturas – desenho de estruturas em concreto armado e metálicas (plantas de formas e armação); Vocabulário 
técnico  significado dos termos usados em arquitetura e construção; Tecnologia das construções. Materiais de 
construção; Topografia; Orçamento de obras: estimativo detalhado (levantamento de quantitativos, planilhas, 
composições de custos, cronograma físico-financeiro); Execução e fiscalização de obras noções de segurança do 
trabalho; AUTOCAD: menus, comandos, aplicações; Movimento de Terras; Locação de obras; Sondagens; Estradas: 
Projeto geométrico, drenagem, obras especiais, pontes; Princípios básicos de construção; Detalhamento, 
desenvolvimento e interpretação de projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas, hidráulicas e de esgoto; 
Manutenção de via permanente; Normas de Desenho Técnico, de Arquitetura, de Instalações e de Estrutura; Escalas; 
Cotagem. Preservação Ambiental: Conceitos e Legislação. Estatuto das Cidades (Lei Nacional 10.257/2001). 
Constituição Federal (do Art. 37 ao Art. 41; do Art. 205 ao Art. 217); Lei Orgânica e Código de Posturas do Município de 
Paço de Lumiar. CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos básicos de informática, componentes funcionais 
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de computadores. 2 Conceitos básicos do sistemas operacional Windows. 3 Noções dos ambientes Microsoft Office e 
BR Office. 4 Conceitos relacionados à Internet. 5 Navegadores. 6 Correio eletrônico. 7 Conceitos e funções de 
aplicativos de editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. 8 Conceitos 
de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da informação. 10. Aspectos econômicos, 

históricos, geográficos e culturais de Paço do Lumiar e Região. Atualidade do locais, do Brasil e do mundo. 

Técnico em Meio Ambiente (Nível Médio) 

1. Ecologia e ecossistemas brasileiros. Noções de meteorologia e climatologia. Noções de hidrologia. 
Noções de tipos de solos. Qualidade do ar, poluição atmosférica e controle de emissões. Qualidade da 
água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento de efluentes. Qualidade do solo e da água subterrânea, 
gerenciamento de resíduos sólidos. Política ambiental e desenvolvimento sustentável. Gestão e 
planejamentos ambientais. Noções de saúde pública, epidemiologia e saneamento. Uso do solo, urbanismo. 
Qualidade da água. Controle da poluição da água. Sistemas de esgotos sanitários. Controle de poluição do 
ar. Saúde ambiental e repercussões na saúde individual e coletiva.  Política ambiental do Estado do 
Maranhão. 2. Interpretação de plantas. 3. Implementação de projetos. 4. Controle Ambiental. 5. Avaliação de 
impacto ambiental. 6. Monitoramento de segurança no trabalho, procedimentos de emergência, 
equipamentos de proteção. 7. Lei 9.605/98. Lei de Crimes Ambientais. 8. Resoluções do CONAMA: Nº 
237/1997 – Define procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a 
utilização do sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental, instituído pela Política 
Nacional do Meio Ambiente;  Nº 257/1999 – Dispõe sobre procedimentos especiais ou diferenciados para 
destinação adequada quando do descarte de pilhas e baterias usadas, para evitar impactos negativos ao 
meio ambiente; Nº 275/2001 – Estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta 
seletiva; Nº 307/2002 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil; Nº 358/2005 – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de 
saúde e dá outras providências;  Nº 416/2009 – Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada 
por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada e dá outras providências; Nº 422/2010 – 
Estabelece diretrizes para as campanhas, ações e projetos de Educação Ambiental, conforme Lei nº 9795, 
de 27 de abril de 1999 e dá outras providências. CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos 
básicos de informática, componentes funcionais de computadores. 2 Conceitos básicos do sistemas 
operacional Windows. 3 Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. 4 Conceitos relacionados à 
Internet. 5 Navegadores. 6 Correio eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos de editores de texto, 
planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. 8 Conceitos de organização e de 
gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da informação.  Aspectos econômicos, históricos, 
geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

Técnico em Enfermagem 

1. Assistência de Enfermagem relacionada a(o): Preparo, cálculo e administração de medicamentos; 
Curativos, Sinais Vitais, Oxigenoterapia, Sondagem Vesical, Sondagem e Lavagem gástrica, Crioterapia e 
Termoterapia. Prevenção e Controle da Infecção Hospitalar. 2. Assistência de Enfermagem aos portadores: 
Infarto Agudo do Miocárdio, Insuficiência Cardíaca Congestiva, Edema Agudo de Pulmão, Asma, 
Hemorragia Digestiva, Dengue, Hepatite por vírus, Sarampo, Aids, Tétano, 3. Assistência de Enfermagem 
em Saúde da Mulher: planejamento familiar, pré natal, parto, puerpério aleitamento materno, prevenção do 
câncer cérvico-uterino, e mama. 4. Assistência de Enfermagem em Saúde da Criança: Crescimento e 
desenvolvimento da criança, diarréia, desnutrição e Infecção Respiratória. 5. Assistência de Enfermagem em 
Saúde Mental: ansiedade e depressão, 6. Programas: Saúde da Família, saúde da mulher, saúde da 
criança, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, saúde mental, saúde do idoso; Programa Nacional 
de Imunização e rede de frios. 7. Ética e Legislação profissional. CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 
Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores. 2 Conceitos básicos do 
sistemas operacional Windows. 3 Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. 4 Conceitos 
relacionados à Internet. 5 Navegadores. 6 Correio eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos de 
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editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. 8. Conceitos de 
organização e de gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da informação.  Aspectos econômicos, 
históricos, geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do 

mundo. 

Técnico em Estradas 

Planejamento e estudos de rodovias: projeto geométrico, análise de projeto, fases do projeto, escolha do traçado, 
topografia; Construção, Conservação e Restauração de Estradas: Normas Técnicas, terraplanagem, drenagem, obras 
complementares, ensaios e controle tecnológico, obras de arte corrente e especiais, preparo do terreno, instalação do 
canteiro de obras, locação da obra, execução de escavações e fundações; manutenção e construção; Sinalização e 
segurança viária; Engenharia Ambiental e Legislação Ambiental: EIA/RIMA (Resolução CONAMA n.º 001/86), 
Licenciamento Ambiental – Resolução CONAMA n.º 237/97 e Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n.º 6.938/81). 
Manual de Conservação Rodoviária do DNIT. Tabela de Composição de Preços do DNIT (Tabelas do SICRO2) 
(disponível em www.dnit.gov.br).  CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos básicos de informática, 
componentes funcionais de computadores. 2. Conceitos básicos do sistemas operacional Windows. 3 Noções dos 
ambientes Microsoft Office e BR Office. 4. Conceitos relacionados à Internet. 5 Navegadores. 6 Correio eletrônico. 7 
Conceitos e funções de aplicativos de editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco 
de dados. 8. Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da informação.  
Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, 
do Brasil e do mundo. 

Técnico em Gesso Hospitalar 

1 Organização da sala de imobilizações. 2 Preparo do paciente para o procedimento. 3 Confecção de imobilizações: 
Aparelhos de imobilização com material sintético. 4 Aparelhos gessados circulares. 5 Goteiras gessadas. 6 
Esparadrapagem. Enfaixamento. 7 Tração cutânea. 8 Colar cervical. 9 Uso da serra elétrica, cizalha e bisturi 
ortopédico. 10 Salto ortopédico. 11 Modelagem de coto. 12 Fender e frisar o aparelho gessado. 13 Abertura de janelas 
no aparelho gessado. 14 Qualidade e ética em prestação de serviços: normalização técnica e qualidade; qualidade no 
atendimento ao público interno e externo; comunicação e relações públicas. 14. Técnicas básicas para a aplicação de 
gesso, talas, tipóias e outros. 15. Material utilizado 15. Noções de Anatomia. 16.Traumatismos, noções de fisiologia, 
dor, 17. Ética profissional, relacionamento interpessoal, sigilo profissional. 18. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8.080.  
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de 
computadores. 2. Conceitos básicos do sistemas operacional Windows. 3 Noções dos ambientes Microsoft Office e BR 
Office. 4. Conceitos relacionados à Internet. 5 Navegadores. 6 Correio eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos 
de editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. 8. Conceitos de 

organização e de gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da informação.  Aspectos econômicos, 
históricos, geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

Técnico em Higiene Dental (THD) 

1. Anatomia dos dentes e da boca. 2. Educação em saúde bucal – Higiene Bucal. 3. Hábitos alimentares e 
consumo de açúcar. 4. Cronologia da erupção dentária. A dentição decídua e permanente. 5. Uso de 
fluoretos e selantes. 6. Acolhimento odontológico do paciente. 7. Doenças da boca – cárie e controle 
dentário, periodontopatias. 8. Câncer bucal, fissuras lábio – palatais, controle da placa bacteriana. 9. A 
contaminação e o controle de infecção cruzada na prática odontológica. 10. Tipos de esterilização. 11. 
Manutenção do equipamento odontológico. 12. Riscos ocupacionais e sua prevenção. 13. Atribuições do 
auxiliar de consultório dentário, na equipe de trabalho. 14.Qualidade e ética em prestação de serviços: 
normalização técnica e qualidade; qualidade no atendimento ao público interno e externo; comunicação e 
relações públicas. CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1. Conceitos básicos de informática, 
componentes funcionais de computadores. 2. Conceitos básicos do sistemas operacional Windows. 3 
Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. 4. Conceitos relacionados à Internet. 5 Navegadores. 6 
Correio eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos de editores de texto, planilhas eletrônicas, 
apresentações e gerenciadores de banco de dados. 8. Conceitos de organização e de gerenciamento de 
arquivos e pastas. 9 Segurança da informação.  Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais 

http://www.dnit.gov.br/
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do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

Técnico em Informática 

Sistema operacional Windows XP: Conceitos, uso do ambiente gráfico, execução de programas, 
aplicativos e acessórios, uso dos menus, uso dos recursos de rede, backup de arquivos, configurações da 
área de trabalho (Meu Computador, Meus documentos, Meus Locais de Rede), Painel de Controle 
(Configurações das categorias, Conexões de Rede, Conexão dial-up, impressoras e aparelhos de fax), Barra 
de Tarefas e Menu Iniciar, manipulação de arquivos, pastas, atalhos navegador, correio eletrônico, principais 
programas, compartilhamentos, impressão e áreas de transferência, gravação de CDs, recursos de 
gravação, conhecimento dos principais aplicativos de gravação de CDs. Conhecimentos de Processador 
de texto Microsoft Word: área de trabalho, Operações básicas, barras de ferramentas e suas 
configurações , formatação, configuração de página, cabeçalho, rodapé, Salvamentos e recuperação de 
arquivos. recursos para impressão e tabelas Imagens e desenhos. Bordas e sombreamentos. Índices. 
Referencias. Cartas e correspondências. Colar especial. Marcadores e numeração. Opções de 
autocorreção. Conhecimentos de Planilha Eletrônica Microsoft Excel: área de trabalho barras de 
ferramentas e suas configurações. Operações básicas, bordas e imagens, adição de dados Configurações 
de páginas. Pasta de trabalho, arquivos e formatação. Salvamentos e recuperação de arquivos. Formatação 
de dados, células e planilha. Operações de impressão. Utilização de fórmulas; formatação condicional; 
Funções ARRED, SE, PGTO, SOMA, MAXIMO, MINIMO, CONT, SE, MEDIA, MULT, MOD, Gráficos. 
Internet: conceitos e arquitetura; utilização dos recursos WWW a partir dos Web Browsers, Internet Explorer 
e Netscape; produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail).  Aspectos 
econômicos, históricos, geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e 
do mundo. 

Técnico em Radiologia 

Conceito de radioatividade. Produção de Raios X: tubo de Raios X e componentes. Diagrama em bloco de 
um aparelho de Raios X: função dos principais componentes de um aparelho de Raios X, Meios 
antidifusores (diagrama, grade, cone e cilindro). Fatores radiográficos (kV, mA, T, D). Acessórios de um 
aparelho de Raios X. Filmes e écrans: vantagens e desvantagens na utilização dos diversos tipos de écrans; 
componentes do filme radiográfico. Processamento do filme: processamento manual e automático; principais 
vantagens no uso de um processador automático: componentes do revelador e do fixador. Rotina para o 
exame radiográfico do crânio e da face. Rotina para o exame radiográfico da coluna vertebral. Rotina para o 
exame radiográfico dos membros superiores e articulações. Rotina para o exame radiográfico dos membros 
inferiores e articulações. Rotina para o exame radiográfico da pelve e articulações. Rotina para o exame 
radiográfico do abdômen e do tórax. Meios de contraste e sua utilização mais frequentes. Contraste iodado e 
baritado. Proteção radiológica: meios de proteção disponíveis; influência dos acessórios radiográficos. 
Manutenção de um Serviço de Radiologia. Custo x desperdício de material.  SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: 
Histórico, origem, implementação, Definição, Princípios, Participação e Controle social. 5. 
Responsabilidades. 6. Direção e articulação do SUS. Conceito de Saúde, História Natural da Doença, 
Humanização na Saúde II. Política Nacional de Atenção Básica: Fundamentos. Das responsabilidades. Do 
processo de trabalho das equipes de atenção básica. Das especificidades da Estratégia da Saúde da 
Família. Do processo de trabalho das Equipes da Saúde da Família. III. Política Nacional de Promoção da 
Saúde: Objetivos. Diretrizes. Estratégias de implementação. Ações específicas. Resolução 399/2006. 
Noções de epidemiologia. Situação da Mortalidade e morbidade do município, estado e Brasil, Situação de 
doenças transmissíveis no Brasil. CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos básicos de 
informática, componentes funcionais de computadores. 2 Conceitos básicos do sistemas operacional 
Windows. 3 Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. 4 Conceitos relacionados à Internet. 5 
Navegadores. 6 Correio eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos de editores de texto, planilhas 
eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. 8 Conceitos de organização e de 
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gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da informação.  Aspectos econômicos, históricos, 
geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

Técnico em Saneamento 

Sistemas Urbanos de Água e Esgotos: sistemas urbanos de água: importância do abastecimento de água; 
elementos para execução do projeto; mananciais abastecedores, adução, sistemas e processos de 
tratamento de água, redes de distribuição de água, reservação, estações elevatórias de água, ramais 
prediais, micro e macromedição, perdas; sistemas urbanos de esgoto: importância dos sistemas públicos de 
esgoto; sistema de coleta de águas residuárias: ramais prediais, redes coletoras, coletores tronco, 
interceptores, estações elevatórias, emissários, estação de tratamento, tipos de sistemas de esgotos, 
líquidos a esgotar; quantidade de líquidos a esgotar; hidráulica dos coletores de esgoto, tipos de tratamento 
de águas residuárias, disposição final e reuso de águas residuárias; Orçamento de projetos de obras de 
saneamento; Análise técnica de projetos; Noções de instalações prediais: instalações prediais de água fria; 
instalações prediais de esgoto sanitário; fossas sépticas: emprego, funcionamento, dimensionamento; 
disposição do efluente das fossas sépticas: sumidouro, valas de infiltração e filtração: emprego, 
funcionamento, dimensionamento e teste de percolação; Saneamento Ambiental: ciclo hidrológico, recursos 
hídricos naturais, captação e abastecimento de águas, reserva de água: poço, cisternas, reservatórios; 
tratamento da água: fervura, desinfecção, filtração; distribuição de água; excretas, decomposição, destino; 
lagoas de estabilização: emprego, funcionamento, localização, dimensionamento; resíduos sólidos: 
classificação, características, acondicionamento, coleta, transporte e destinação final; Portaria 518/2004 do 
Ministério da Saúde; Resolução CONAMA 357/2005; Lei Federal 11.445/2007 (Lei do Saneamento Básico). 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de 
computadores. 2 Conceitos básicos do sistemas operacional Windows. 3. Noções dos ambientes Microsoft 
Office e BR Office. 4 Conceitos relacionados à Internet. 5 Navegadores. 6. Correio eletrônico. 7 Conceitos e 
funções de aplicativos de editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco 
de dados. 8 Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da 
informação.  Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

Técnico em Segurança do Trabalho. 

Normatização e Legislação: Normas Regulamentoras do Ministério do Trabalho (NR’s). Prevenção de 
Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção 
coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. Antecipação, reconhecimento avaliação e controle de riscos 
ambientais; Programa de prevenção de acidentes do trabalho. Medidas preventivas: informações sobre 
riscos, campanhas preventivas, treinamentos, estatísticas e análises de resultados; Acidentes do trabalho: 
tipos, investigação, análise, registros e controle estatístico, consequências do acidente, afastamento e 
readaptação ao trabalho; Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
– PCMAT. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: Dimensionamento, processo eleitoral, constituição, 
funções e atribuições, organização e treinamento; Atividades e Operações Insalubres e Perigosas; 
Ergonomia. Instalações e serviços de eletricidade. Máquinas e equipamentos; Transporte, movimentação, 
armazenagem e manuseio de materiais. Líquidos combustíveis e inflamáveis; Condições sanitárias e de 
conforto nos locais de trabalho. Doenças profissionais.  CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos 
básicos de informática, componentes funcionais de computadores. 2 Conceitos básicos do sistemas 
operacional Windows. 3 Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. 4 Conceitos relacionados à 
Internet. 5 Navegadores. 6 Correio eletrônico. 7 Conceitos e funções de aplicativos de editores de texto, 
planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. 8 Conceitos de organização e de 
gerenciamento de arquivos e pastas. 9 Segurança da informação.  Aspectos econômicos, históricos, 
geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 
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CARGOS DO GRUPO V – A (Item 5.3) 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR Professor de 
Educação Infantil (40h) (N.Médio) // Professor Especialista em Educação Especial // 

Professor de Educação Básica (40h) (N.Superior) – Séries Iniciais. // Professor de Ensino 
Fundamental II (EXCETO DE LÍNGUA PORTUGUESA) 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

LÍNGUA PORTUGUESA: 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. MORFOLOGIA. Textos 
Argumentativos. Fonologia. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Organização da escola e instâncias colegiadas. Projeto 

Político-Pedagógico da escola. Gestão Democrática. Avaliação escolar; 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; As relações entre educação, 
trabalho e cidadania e o materialismo histórico-dialético; FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: História da 
Educação e História da Educação Brasileira. As Correntes e Tendências da Educação. Teorias 
Educacionais.  Educadores brasileiros: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Dermeval Saviani, Paulo 
Freire. PSICOLOGIA EDUCACIONAL: A Psicologia, sua história, as principais correntes e tendências 
psicológicas; O desenvolvimento humano e o sociointeracionismo -- As teorias psico-educacionais 
LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Regimento Escolar. Legislação: Lei nº 9394/96 LDBEN, Lei 
nº 8.069/90 ECA. Temas referentes à Educação na Constituição Federal e na Constituição do Estado do 
Maranhão. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Concepções de sociedade, homem e educação; A função social 

da escola pública; O conhecimento científico e os conteúdos escolares; A história da organização da 
educação brasileira; O atual sistema educacional brasileiro; Os elementos do trabalho pedagógico 
(objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar); Concepção de 
desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia histórico cultural; procedimentos 
adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 anos, referente à saúde, alimentação e higiene; A brincadeira 
de papéis sociais e formação da personalidade. Lei 9.394/96. Lei nº 10.639/2003. Lei nº 8.069/90: Estatuto 
da Criança e do Adolescente; Artigos 205 a 214 da Constituição Federal; A Lei nº 9.394 / 96, de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Conselhos escolares e legislação educacional. Conhecimentos Sociais: As 
Regiões Brasileiras - Aspectos físico, econômico e humano da Região Nordeste; Conhecimentos Básicos de 
Geografia e História do Maranhão. História do Brasil, da Proclamação da República até os dias atuais. O 
homem e o meio ambiente. Ecologia. Higiene e saúde e Preservação ambiental. Aspectos econômicos, 
históricos, geográficos e culturais do Município de Paço de Lumiar e Microrregião. 
Conhecimentos/Atualidades/Realidade do Brasil. Matemática Básica: I. Operações Elementares no 
Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão; Potenciação; II. Mínimo Múltiplo 
Comum e Máximo Divisor Comum; III. Expressões Numéricas; IV. Regras de Três Simples; V. 
Percentagens; VI. Unidades de Comprimento; VII. Noções de áreas de figuras Geométricas Planas. 
Algarismos Romanos. Operações com unidades de tempo. Raciocínio Lógico.  Aspectos econômicos, 
históricos, geográficos e culturais do Paço do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

 

Professor Especialista em Educação Especial 
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LÍNGUA PORTUGUESA: 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. MORFOLOGIA. Textos 
Argumentativos. Fonologia. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Organização da escola e instâncias colegiadas. Projeto 

Político-Pedagógico da escola. Gestão Democrática. Avaliação escolar; 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; As relações entre educação, 
trabalho e cidadania e o materialismo histórico-dialético; FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: História da 
Educação e História da Educação Brasileira. As Correntes e Tendências da Educação. Teorias 
Educacionais.  Educadores brasileiros: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Dermeval Saviani, Paulo 
Freire. PSICOLOGIA EDUCACIONAL: A Psicologia, sua história, as principais correntes e tendências 
psicológicas; O desenvolvimento humano e o sociointeracionismo -- As teorias psico-educacionais 
LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Regimento Escolar. Legislação: Lei nº 9394/96 LDBEN, Lei 
nº 8.069/90 ECA. Temas referentes à Educação na Constituição Federal e na Constituição do Estado do 
Maranhão. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. 
Parâmetros curriculares nacionais. Fundamentos e princípios da Educação Inclusiva; O Atendimento 
Educacional Especializado; Legislação Educacional; A caminhada legislativa na educação especial e a 
legislação vigente; Tecnologia Assistiva e suas Modalidades; Desenho Universal. NOÇÕES DE 
INFORMÁTICA: Word, Excel. MATEMÁTICA BÁSICA: I. Operações Elementares no Conjunto dos Números 
Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão; Potenciação; II. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor 
Comum; III. Expressões Numéricas; IV. Regras de Três Simples; V. Percentagens; VI. Unidades de 
Comprimento; VII. Noções de áreas de figuras Geométricas Planas. Algarismos Romanos. Operações com 
unidades de tempo. Raciocínio Lógico.  Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Paço 
do Lumiar e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

 

Professor de Educação Básica (40h) (N.Superior): Séries Iniciais. 

LÍNGUA PORTUGUESA: 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. MORFOLOGIA. Textos 
Argumentativos. Fonologia. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Organização da escola e instâncias colegiadas. Projeto 

Político-Pedagógico da escola. Gestão Democrática. Avaliação escolar; 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; As relações entre educação, 
trabalho e cidadania e o materialismo histórico-dialético; FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: História da 
Educação e História da Educação Brasileira. As Correntes e Tendências da Educação. Teorias 
Educacionais.  Educadores brasileiros: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Dermeval Saviani, Paulo 
Freire. PSICOLOGIA EDUCACIONAL: A Psicologia, sua história, as principais correntes e tendências 
psicológicas; O desenvolvimento humano e o sociointeracionismo -- As teorias psico-educacionais 
LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Regimento Escolar. Legislação: Lei nº 9394/96 LDBEN, Lei 
nº 8.069/90 ECA. Temas referentes à Educação na Constituição Federal e na Constituição do Estado do 
Maranhão.  
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CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: A educação e a escola. A relação educação-sociedade. A escola em 
seu contexto social. O ensino público de 1º e 2º graus. A questão da qualidade do ensino. O aluno da escola 
pública. A criança e o adolescente – seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social; sua aprendizagem 
escolar. As relações sociais da escola pública (professor–aluno). Os grupos dos alunos. O ensino-
aprendizagem da escola pública. Os vários conceitos de ensino. O planejamento didático – o que o aluno 
deve aprender, quem visa aprender, como ensinar, como avaliar a aprendizagem. Metodologia do ensino 
(problematizadora, tradicional, transmissão). Políticas Educativas,organização escolar e descentralização; 
Currículos e o aprender a viver juntos; Convivência e pluralismo. As tendências pedagógicas na educação; 
Planejamento de ensino e projeto pedagógico da escola; O processo de ensino e seus componentes: 
objetivos, conteúdos, métodos; Avaliação do ensino/aprendizagem; Educação inclusiva e fracasso escolar; 
Parâmetros curriculares nacionais de 1ª a 4ª séries – Temas Transversais; Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Artigos 205 a 214 da Constituição Federal; A Lei nº 9.394 / 96, de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Conselhos escolares e legislação educacional. CONHECIMENTOS SOCIAIS: As 
Regiões Brasileiras - Aspectos físico, econômico e humano da Região Nordeste; Conhecimentos Básicos de 
Geografia e História do Maranhão. História do Brasil, da Proclamação da República até os dias atuais. O 
homem e o meio ambiente. Ecologia. Higiene e saúde e Preservação ambiental. Aspectos econômicos, 
históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Conhecimentos/Atualidades/Realidade do Brasil. MATEMÁTICA BÁSICA: I. Operações Elementares  no  
Conjunto  dos  Números  Reais:  Adição;  Subtração;  Multiplicação;  Divisão;  Potenciação;  II.  Mínimo 
Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; III. Expressões Numéricas; IV. Regras de Três Simples; V. 
Percentagens; VI. Unidades de Comprimento; VII. Noções de áreas de figuras Geométricas Planas. 
Algarismos Romanos. Operações com unidades de tempo. Raciocínio Lógico.  NOÇÕES DE 
INFORMÁTICA: Word, Excel.  Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Paço do Lumiar 
e Região.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

 

Professor de Ensino Fundamental (Exceto L. Portuguesa) 

CONTEÚDO COMUM: 

Língua Portuguesa: 1. LÍNGUA E LINGUAGEM 1.1. Norma culta e variedades linguísticas. 1.2 
Semântica e interação. 1.3 Significação das palavras. 1.4. Denotação e conotação. 1.5. Funções da 
Linguagem. 1.6. Textualidade (coesão, coerência e contexto discursivo). 2. MORFOSSINTAXE 2.1 Estudo 
dos verbos e sua relação com as formas pronominais. 2.2 Sintaxe do período e da oração e seus dois eixos: 
coordenação e subordinação. 2.2.1 Sintaxe de Concordância. 2.2.2. Sintaxe de Colocação. 2.2.3. Sintaxe de 
Regência. 2.3. Análise Sintática 2.4. Estudo das classes gramaticais (incluindo classificação e flexão): Artigo, 
Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Conjunção, Preposição, Interjeição, Conectivos, Formas 
variantes. 2.5. Emprego das palavras. 3. ORTOGRAFIA E ACENTUAÇÃO 4. ESTUDO DE TEXTOS 4.1 
Interpretação de textos. 4.2. Tópico frasal e sua relação com idéias secundárias. 4.3. Elementos 
relacionadores. 4.4 Pontuação. 4.5. Conteúdo, idéias e tipos de texto. 4.6. O texto literário: tema, foco 
narrativo, personagens, tempo. 

Conhecimentos Pedagógicos: Organização da escola e instâncias colegiadas.  Projeto 

Político-Pedagógico da escola.  Gestão Democrática. Avaliação escolar; 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; As relações entre educação, 
trabalho e cidadania e o materialismo histórico-dialético; FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: História da 
Educação e História da Educação Brasileira.  Filosofia da Educação. As Correntes e Tendências da 
Educação. Educadores brasileiros: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Dermeval Saviani, Paulo Freire. 
PSICOLOGIA EDUCACIONAL: A Psicologia, sua história, as principais correntes e tendências psicológicas; 
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O desenvolvimento humano e o sociointeracionismo - As teorias psico-educacionais LEGISLAÇÃO E 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Regimento Escolar. Legislação: Lei nº 9394/96 LDBEN, Lei nº 8.069/90 ECA. 
Temas referentes à Educação na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Maranhão. 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: Ensino Fundamental II 

Professor de Artes: A especificidade do conhecimento artístico e estético; A produção artística da 
humanidade em diversas épocas, diferentes povos, países, culturas; identidade e diversidade cultural; A 
contextualização conceitual, social, política, histórica, filosófica e cultural da produção artístico-estética da 
humanidade. ARTE – LINGUAGEM: O homem - ser simbólico; arte: sistema semiótico de representação; os 
signos não verbais; as linguagens da arte: visual, audiovisual, música, teatro e dança; construção/produção 
de significados nas linguagens artísticas; leitura e interpretação significativas de mundo; a fruição estética e 
o acesso aos bens culturais; percepção e análise; elementos e recursos das linguagens artísticas; ARTE E 
EDUCAÇÃO: O papel da arte na educação; o professor como mediador entre a arte e o aprendiz; o ensino e 
a aprendizagem em arte; fundamentação teórico-metodológica; o fazer artístico, a apreciação estética e o 
conhecimento histórico da produção artística da humanidade, na sala de aula. Os principais movimentos no 
Brasil. Arte e Literatura. Cinema como arte. Industria Cultural (Teoria Crítica da Comunicação). Aspectos 
econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço de Lumiar e microrregião. Atualidades 
locais, do Brasil e do mundo. 

Professor de Ciências: O conhecimento científico: evolução histórica. Ensino de Ciências: evolução e 
contextualização na sociedade brasileira; o ensino de Ciências e as questões sociais: ambiente, saúde, 
orientação sexual, ética e pluralidade cultural. Relação entre os seres vivos e o ambiente: o homem e a sua 
ação sobre o ambiente; princípios básicos que regem as funções vitais dos seres vivos; relação entre 
estruturas e funções dos sistemas e suas adaptações ao meio; caracterização dos grandes grupos animais 
e vegetais. O corpo humano como um todo em equilíbrio: saúde e orientação sexual, desequilíbrios: 
endemias, drogas, desnutrição. Continuidade das espécies: evolução; reprodução, hereditariedade. 
Preservação Ambiental. Ecologia. Teoria da Evolução. Os seres vivos e o ambiente: Habitat, população, 
comunidade, ecossistema, a biosfera; Noções da Cadeia Alimentar, fotossíntese;  Genética Básica. 
Sexualidade; Fontes e transformação de energia; A ciência como produção humana. Temas Transversais. 
Fundamentos teóricos da Química: conceitos, leis, relações e princípios básicos; interações e 
transformações químicas. Fundamentos teóricos da Física: conceitos, leis, relações, mecânica, calorimetria, 
ótica, eletricidade, princípios básicos. Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município 
de Paço de Lumiar e microrregião.  Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

Professor de Ensino Religioso: I - O ser humano e o Fenômeno Religioso: fundamentos históricos, 
filosóficos, psicológicos e sociológicos das tradições religiosas; As tradições religiosas como elementos 
indissociáveis das culturas; O simbólico e o sagrado; O mito e o rito; Os textos sagrados; A descrição das 
representações do Transcendente nas tradições religiosas; Matriz religiosa brasileira; Respostas para a vida 
além da morte - a ressurreição, a reencarnação, a ancestralidade e o nada; Diálogo inter religioso. As 
principais religiões do mundo e seus escritos religiosos. II – O Ensino Religioso como área de conhecimento; 
A escolarização do Ensino Religioso no Brasil. III – Metodologia do Ensino Religioso; Tratamento didático do 
Ensino Religioso. IV – Parâmetro Curricular do Ensino Religioso. V - O Ensino Religioso e o projeto político-
pedagógico da escola. VI - A avaliação da aprendizagem no Ensino Religioso. VII - O Ensino Religioso na 
legislação brasileira: Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases, Lei Federal nº 9.475 de junho de 1977, 
Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e legislação complementar. VIII. Filosofia e Religião, IX. 
Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião.  
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 
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Professor de Filosofia: As origens da Filosofia. A evolução da Filosofia. As diferentes filosofias 
(grega, medieval, moderna e contemporânea) e suas relações com a educação e ciência. Epistemologia. O 
Renascimento e a educação humanista. Concepções de homem. Conhecimento. Lógica. Ética. Moral. 
Ciência. Política. Estética. Verdade. Razão. Temas Transversais.  Aspectos econômicos, históricos, 
geográficos e culturais do Município de Paço de Lumiar e microrregião.  Atualidades locais, do Brasil e do 
mundo. 

Professor de Geografia: O PLANETA TERRA: coordenadas geográficas, representações 
geográficas, principais movimentos e consequências. A ATMOSFERA, OS CLIMAS E A VEGETAÇÃO: 
estrutura, composição e importância da atmosfera; Elementos, fatores e tipos climáticos; As formações 
vegetais e o clima; Zonas bioclimáticas. A LITOSFERA: Estrutura interna da terra; As placas litosféricas; 
Relevo terrestre: Agentes endógenos e exógenos; Principais tipos de relevo, o relevo submarino; Rochas e 
solos: tipos, principais características. A HIDROSFERA: Distribuição das águas oceânicas; O ciclo 
hidrológico; Os principais movimentos do mar; Principais unidades do relevo submarino; Elementos 
determinantes da região de um rio; principais bacias hidrográficas do mundo. A POPULAÇÃO MUNDIAL: 
Crescimento e distribuição da população mundial; estrutura da população; migrações; população urbana e 
rural; urbanização. AS ATIVIDADES AGRICOLAS: Agricultura comercial e de subsistência no mundo 
tropical; Agricultura moderna nos países desenvolvidos; Pecuária; Impactos ambientais das atividades 
agrícolas. Extrativismo vegetal e mineral. AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E AS FONTES DE ENERGIA: 
Evolução da atividade industrial; fatores condicionadores das grandes concentrações industriais; Principais 
tipos de industria; Relação entre as atividades industriais e as principais fontes energéticas; impactos 
ambientais causados pela atividade industrial e pela produção de energia. A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 
BRASILEIRO: Os principais aspectos do quadro natural brasileiro; Os domínios morfoclimáticos; as 
pressões antrópicas sobre os grades biomas brasileiros; a população brasileira; a urbanização brasileira; 
Impactos ambientais da urbanização; A industrialização do Brasil; A economia agrária brasileira; Problemas 
da agricultura brasileira; O comercio interno e externo brasileiro; A divisão regional do Brasil; as grandes 
regiões brasileiras: aspectos naturais e sócio-econômicos; O Nordeste brasileiro. O Espaço Universal e o 
Espaço Terrestre: O Universo e a conquista Espacial; A Terra: Evolução e estrutura; A Terra: Características 
e Movimentos; A Deriva Continentale a Tectônica de Placas; Minerais e Rochas da Crosta Terrestre; Os 
Solo; O Relevo Terrestre e seus Agentes; A Atmosfera e sua Dinâmica: O tempo e o clima; As grandes 
paisagens naturais da terra; Aspecto demográfico: Conceitos Demográficos fundamentais; Crescimento 
Populacional; Teorias Demográficas e Desenvolvimento Sócio-econômico; Distribuição Geográfica da 
População; Estrutura da População; Migrações Populacionais; Urbanização: Orientação, localização e 
representação da Terra; Como se localizar; Como representar a Terra. Organização Política e Sócio-
Econômica do Mundo Contemporâneo: Panorama Político e Sócio-econômico do mundo atual; Os grandes 
conjuntos de Países; Organizações Econômicas e Militares. Aspectos Econômicos: Comércio; Transportes; 
Recursos Naturais e Extrativismo Mineral; Fontes de Energia; Indústria; Agricultura; Meio Ambiente e 
Poluição. O Homem e o Meio Ambiente: Poluição Ambiental. Geografia do Maranhão. Aspectos econômicos, 
históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e microrregião.  Atualidades locais, do Brasil 
e do mundo. 

Professor de História: 1. HISTÓRIA GERAL 1.1. História – conceito e importância para a 
compreensão da sociedade 1.2. A economia da Antiguidade Oriental: aspectos econômicos, políticos, 
sociais e culturas das civilizações orientais. 1.3. As civilizações da Antiguidade Clássica 1.4. A formação da 
sociedade medieval: as invasões bárbaras e suas consequências, a economia e a sociedade feudal; o papel 
da Igreja; as civilizações bizantina e mulçumana; a decadência do feudalismo. 1.5. O renascimento e suas 
manifestações nas artes e nas ciências; a ilustração; as reformas religiosas. 1.6. A expansão marítimo-
comercial e a posse da América pelos europeus. A ação colonizadora das nações européias. 1.7. A 
formação do Estado Moderno e o Absolutismo 1.8. Os fundamentos do Iluminismo e as Revoluções 
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burguesas na Inglaterra e na França. As etapas da Revolução Francesa e o governo de Napoleão 
Bonaparte. 1.9. O processo de independência das colônias européias da América. Os problemas 
enfrentados pelas nações americanas no século XIX. A guerra de Sucessão 1.10. Os avanços da Ciência e 
da Tecnologia e a Revolução Industrial; consequências sociais e políticas. A concordância imperialista, a 
questão do nacionalismo e na Guerra de 1914-1918. 1.13. As idéias socialistas e a Revolução de 1917 na 
Rússia. 1.14. O fascismo, o nazismo e a Segunda guerra Mundial 1.15. A descolonização da África e da 
Ásia. A revolução Chinesa e o desenvolvimento do Japão. 1.16. A revolução Cubana e os movimentos 
libertadores da América. 1.17. A globalização e as teorias econômicas e sociais 1.18. A organização 
guerrilheira e o tráfico de drogas. 1.19. Conflitos e contradições no século XX – A nova ordem mundial 1.20. 
As diversas manifestações culturas do século XX. 1.21. O século XXI – O futuro é o presente. 1.22. 
Acontecimentos sociais, econômicos e culturais da atualidade. 2. HISTÓRIA DO BRASIL 2.1. Características 
das organizações econômica e social dos povos que viviam no Brasil antes da chegada do europeu 2.2. 
Teorias do território brasileiro e dos indígenas e a pré-história brasileira. 2.3. Os fundamentos da 
colonização portuguesa. 2.4. As formas de controle administrativo adotadas na colônia por Portugal. As 
disputas entre as metrópoles européias e a presença estrangeira no Nordeste e no Brasil. 2.5. As 
manifestações culturais no Brasil Colônia. 2.6. As crises do sistema colonial e os movimentos precursores 
da Independência. A decadência da mineração e a Inconfidência Mineira de 1789. As revoltas nativistas e 
separatistas e os movimentos de libertação nacional. 2.7. O processo de independência: transferência do 
governo português para o Brasil, a Revolução Pernambucana; reflexos no Brasil da Revolução de 1820 em 
Portugal; O Sete de Setembro. 2.8. O Primeiro Reinado 2.9. A instabilidade do período regencial e as 
revoltas do período 2.10. O segundo reinado 2.11. O longo processo da abolição da escravatura 2.12. A 
crise da Monarquia e a Proclamação da República 2.13. A cultura brasileira nos séculos XIX e XX. 2.14. A 
crise da monarquia e a proclamação da república 2.15. O período Getulista 2.16. Os governos militares e 
civis brasileiros 2.17. Características da República Brasileira de 1946 a 1964; os fundamentos do populismo 
e os principais aspectos da crise de 1964. A República Autoritária (1964-1985) e o chamado Milagre 
Econômico. 2.28. A luta pela abertura política e a República Brasileira de hoje. 2.29. As agitações sociais e 
seus movimentos e a política socioeconômica do Governo; 2.30. A atual situação brasileira: aspectos 
sociais, políticos, econômicos, culturais. 3. História do Maranhão. 4.  Aspectos econômicos, históricos, 
geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e microrregião.  Atualidades locais, do Brasil e do 
mundo. 

Professor de Inglês: 1. Objetivos do ensino de Inglês nas séries finais do ensino fundamental. 2 
Leitura: compreensão e interpretação de textos extraídos de jornais, revistas, livros (ficção e não-ficção), 
brochuras e manuais. 3. Gramática contextualizada, abrangendo: 3.1. Tempos verbais: simples e 
compostos, formas afirmativa, negativa e interrogativa. 3.2. Palavras e expressões indicadoras de 
frequência. 3.3. Modais indicadores de: possibilidade, obrigação, permissão, pedidos, convites. 3.4. 
Imperativo: instruções. 3.5. Indicação de lugar, posição, direção e distância. 3.6. Pronomes pessoais (retos e 
oblíquos), possessivos, demonstrativos, indefinidos e relativos. 3.7. Verbos preposicionados (prepositional 
verbs). 3.8. Comparações. 3.9. O sufixo – ing como substantivo, adjetivo e verbo. 3.10. Marcadores de: 
adição, Alternativa, contraste, causa, concessão, condição, consequência, resultado, enumeração, reforço, 
explicação, reformulação e conclusão. 3.11. Voz passiva. 4. Literatura inglesa e norte-americana. 5.   
Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e microrregião.  
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 
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Professor de Matemática: 01. conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais e reais; 02 - Problemas que 
envolvem conjuntos numéricos; 03. Funções de 1º e 2º graus, modular, exponencial e logarítmica: domínio, 
imagem e gráficos; 04 - Porcentagem, juros simples e composto; 05 - Trigonometria no ciclo; 06 - 
Sequência: progressões aritméticas e geométricas; 07 - Matrizes, determinantes e sistemas lineares; 08 - 
Análise combinatória e probabilidade; 09 - Geometria plana, espacial e analítica; 10 – Números complexos; 
11 - Polinômios e equações polinomiais; 12 – Estatística; 13 - Limites e derivadas. 14. Cálculo Integral 
(áreas). Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço de Lumiar e 
microrregião. Atualidades locais, do Brasil e do mundo.  

CARGOS DO GRUPO V – B 
Professor de Ensino Fundamental II (Língua Portuguesa) 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS:  Organização da escola e instâncias colegiadas.  Projeto 
Político-Pedagógico da escola.  Gestão Democrática. Avaliação escolar; 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; As relações entre educação, 
trabalho e cidadania e o materialismo histórico-dialético; FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: História da 
Educação e História da Educação Brasileira.  Filosofia da Educação. As Correntes e Tendências da 
Educação. Educadores brasileiros: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Dermeval Saviani, Paulo Freire. 
PSICOLOGIA EDUCACIONAL: A Psicologia, sua história, as principais correntes e tendências psicológicas; 
O desenvolvimento humano e o sociointeracionismo - As teorias psico-educacionais LEGISLAÇÃO E 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Regimento Escolar. Legislação: Lei nº 9394/96 LDBEN, Lei nº 8.069/90 ECA. 
Temas referentes à Educação na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Maranhão. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Aprendizagem da língua portuguesa: estrutura, uso e funções. 
Ensino e aprendizagem da gramática normativa. Linguagem: uso, funções, análise; língua oral e escrita. 
Variações linguísticas; norma padrão. O texto: tipologia textual; intertextualidade; coesão e coerência 
textuais; o texto e a prática de análise61linguística.  Comunicação: linguagem, texto e discurso. Fonologia. 
Morfologia. Sintaxe. Semântica e Estilística. Leitura e produção de textos. Literatura brasileira. Literatura do 
Maranhão. Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e 
Microrregião. Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

 

GRUPO VI (Item 5.3) 

CONTEÚDOS PARA OS CARGOS FORMAÇÃO SUPERIOR 
(EXCETO PROFESSOR) 

CONTEÚDO COMUM 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. LÍNGUA E LINGUAGEM 1.1. Norma culta e variedades linguísticas. 1.2 
Semântica e interação. 1.3 Significação das palavras. 1.4. Denotação e conotação. 1.5. Funções da 
Linguagem. 1.6. Textualidade (coesão, coerência e contexto discursivo). 2. MORFOSSINTAXE 2.1 Estudo 
dos verbos e sua relação com as formas pronominais. 2.2 Sintaxe do período e da oração e seus dois eixos: 
coordenação e subordinação. 2.2.1 Sintaxe de Concordância. 2.2.2. Sintaxe de Colocação. 2.2.3. Sintaxe de 
Regência. 2.3. Análise Sintática 2.4. Estudo das classes gramaticais (incluindo classificação e flexão): 
Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Conjunção, Preposição, Interjeição, Conectivos, 
Formas variantes. 2.5. Emprego das palavras. 3. ORTOGRAFIA E ACENTUAÇÃO 4. ESTUDO DE TEXTOS 
4.1 Interpretação de textos. 4.2. Tópico frasal e sua relação com idéias secundárias. 4.3.Elementos 
relacionadores. 4.4 Pontuação. 4.5. Conteúdo, idéias e tipos de texto. 4.6. O texto literário: tema, foco 
narrativo, personagens, tempo. 5. Comunicação: Linguagem, texto e discurso. 6. Fonologia. 6. Semântica e 
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estilística.  

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

ADMINISTRADOR 

1. Fundamentos da Administração./ 2. O ambiente das Organizações./ 3. Administração estratégica. O papel 
da administração no desempenho empresarial./ 4. Sistemas de gestão empresarial./ 5. Planejamento 
estratégico, tático e operacional./ 6. Funções, papéis e responsabilidade./ 7. Desenho organizacional./ 8. 
Autoridade e responsabilidade./ 9. Delegação e descentralização. / 10. Departamentalização./ 11. Desenho 
de cargos e salários./ 12. Organização, sistemas e métodos./ 13. Processo decisório./ 14. Administração de 
recursos humanos./ 15. Administração da produção e operações./ 16. Mudança organizacional./ 17. Conflito: 
dimensões organizacionais e pessoais./ 18. Motivação./ 19. Liderança./ 20. Controle estratégico, tático e 
operacional./ 21. Sistema de informações gerenciais./ 22. Administração da Qualidade./ 23. Ética e 
responsabilidade social./ 24. NOÇÕES DE ESCRITURAÇÃO PÚBLICA: Conceito de Contabilidade Pública/ 
Regimes Contábeis, conceito, princípios, regime de caixa e regime de competência/ Orçamento Público, 
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamentos Anuais, Princípios Orçamentários 
(programação, unidade, universalidade, anuidade, exclusividade, clareza e equilíbrio)/ Despesa Pública, 
conceito, classificação (despesa orçamentária e despesa extra-orçamentária), Classificação econômica, 
Licitação (objetivo básico e modalidade de licitação). Das dispensas e inexigibilidades de licitação, Empenho 
(ordinário ou normal, por estimativa, global e contábil do empenho), Liquidação, Pagamento. Ética 
profissional. Conhecimentos de administração pública municipal. Lei 8.666/93, Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Decreto-Lei 201/1967. Lei 4.320/1964. Legislação do Município de Paço do Lumiar(MA).  Informática 
básica:  1-Conceito de Internet e Intranet. 2- Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e 
planilhas, geração de material escrito, visual e sonoro e outros. 2.1 Windows. 3- Principais navegadores para 
Internet. 4- Correio eletrônico. 5- Procedimento para a realização de cópia de segurança. 6-Conceitos de 
organização de arquivos e métodos de acesso. // Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais 
do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

ADVOGADO  

Direito Constitucional: Do Poder Legislativo. Do Poder Executivo. Do Poder Judiciário. A Justiça do 
Trabalho na Constituição Federal. Poder Normativo da Justiça do Trabalho. Direito de Greve. Mandado de 
Segurança. Mandado de Segurança na Justiça do Trabalho. Causas trabalhistas contra a União, os Estados 
e os Municípios e suas autarquias e empresas públicas. Direitos trabalhistas assegurados na Constituição. 
Constituição, leis constitucionais e leis complementares. A interpretação das normas constitucionais. 
Hierarquia das leis, a inconstitucionalidade e o seu controle. Direitos e garantias individuais e coletivos. 
Direitos e Garantias implícitos. Normas constitucionais relativas a administração pública e aos servidores 
públicos. Ordem econômica e financeira. Direito Administrativo: Administração pública: Conceito, 
Administração Direta e Indireta. Agentes públicos. Órgãos públicos. Ato Administrativo: Conceito; 
Classificação; Requisitos; Revogação. Vício do ato administrativo. Invalidade. Anulação. Administração 
Direta e Indireta. Poderes da administração: Poder hierárquico; Poder disciplinar; Poder regulamentar; Poder 
de política. Contrato Administrativo. Responsabilidade Civil de Administração. Licitações - Leis n 8.666/93 e 
n 8.883/94. Contratos Administrativos: conceito, características, cláusulas exorbitantes, espécies. Licitação: 
conceito, princípios, modalidades, procedimento. Registro de Preços. Pregão. Serviços Públicos: conceito, 
princípios, classificações, remuneração, delegação de serviços: concessão e permissão. Servidores 
Públicos: cargo, emprego e função pública. Concurso Público. Estabilidade. Aposentadoria. 
Responsabilidade. Normas Constitucionais. Responsabilidade Patrimonial do Estado. Evolução. Tratamento 
constitucional. Responsabilidade por atos administrativos, legislativos e jurisdicionais. Direito Tributário: 
Competência Tributária. Impostos: disposições gerais; imposto sobre o Patrimônio e a Renda; Imposto sobre 
Serviços. Taxas: Conceito; Disposições gerais. Contribuições de Melhoria: Conceito; Disposições gerais. 
Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. Obrigação Tributária: fato gerador; 
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sujeitos ativo e passivo; solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário; responsabilidade tributária. 
Crédito tributário. Isenção e Imunidade. Direito Penal – Dolo e culpa. Responsabilidade penal. Crimes contra 
a Administração Pública. Crimes contra a Organização do Trabalho. Crimes de Abuso de Autoridade. Crimes 
contra a Ordem Econômica e as Relações de Consumo e Economia Popular. Crimes previstos na lei de 
licitação. Crimes contra o meio ambiente. Extinção da punibilidade. Direito Civil: Direito: Noção; Direito 
Público e Privado; O problema da Unificação do Direito Privado. Direito das Coisas: posse e propriedade; 
servidão e usufruto; hipoteca e penhor; Direito Civil - Conceito. Interpretação das Normas Jurídicas: Função; 
Espécies; Métodos, Analogia, Princípios Gerais do Direito, Equidade. Eficácia da Lei no Tempo e no Espaço: 
Revogação; Irretroatividade; Direito adquirido. Domicílio e Residência. Prescrição: Conceito; Prazo; 
Suspensão; Interrupção; Decadência. Pessoa Física: Personalidade; Modificação; Capacidade. Pessoa 
Jurídica: Conceito; Categorias; As Fundações. Bens. Ato Jurídico e fato jurídico. Negócio jurídico. 
Obrigações; Conceito; Obrigação de dar, fazer e não fazer; Obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, 
solidárias; Cláusula Penal. Obrigações Líquidas e Ilíquidas. Da liquidação. Extinção das obrigações: Do 
pagamento - objeto e prova, lugar e tempo de pagamento; Da mora; Compensação, novação, transação; O 
direito de retenção. Contratos: Disposições gerais; Principais modalidades de contrato; Do imóvel ocupado 
pelo empregado. Responsabilidade civil. Direito Comercial: Das Sociedades Comerciais: Conceito; 
Personalidade Jurídica; Tipos. Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada; Formação de seu 
nome; Limite de responsabilidade dos sócios; Poderes de gerência e sua delegação; Posição dos Sócios 
dissidentes. Sociedades por Ações: Formação de capital; Limite da responsabilidade dos acionistas; Órgãos 
societários. Sociedade Simples, Títulos de créditos, Estabelecimento Comercial: Conceito; Elementos 
formadores; Principais teorias sobre a sua natureza jurídica. Concordata e Falência: Concordata - noções; 
Falência - estado de fato e estado de direito; Sentença declaratória de falência; termo legal de falência; 
Habilitação de credores; A falência no Direito do Trabalho. Sociedades Simples. Títulos de crédito. Direito 
Processual Civil: Mandado de Segurança. Da Jurisdição e da competência: Formas e Limites da jurisdição 
civil; Competência internacional; Competência interna - em razão do valor e da matéria, competência 
funcional e competência territorial; Modificações da competência. Da ação: Conceito; Ação e pretensão; 
Ações de conhecimento, executivas e cautelares; Ação mandamental; Ação declaratória e declaratória 
incidental; Condições da Ação. Do Processo: Natureza jurídica; Processo e Procedimento; Formação, 
extinção e suspensão do processo; Pressupostos Processuais; Princípios Fundamentais; Conceito de 
Mérito. Do Pedido: Petição inicial - requisitos e vícios; Pedido determinado, genérico e alternativo. 
Cumulação de pedidos; Interpretação e alteração do pedido. Da resposta do Réu: Contestação, exceção e 
reconvenção. A carência de ação. Litispendência, conexão e continência de causa; Exceções processuais - 
incompetência, impedimento e suspeição; Reconvenção; Revelia. Recursos. Ação Popular e Ação Civil 
Pública. Tutela Antecipada e Tutela Específica. Previdência Social: Benefícios e Contrato de Trabalho: 
quanto ao “auxílio-doença” e sua complementação pelo empregador; idem, quanto à aposentadoria. 
Aposentadoria-Modalidade e seus efeitos no contrato de trabalho; Salário-maternidade; Salário família; 
Infortúnios do trabalho. Legislação do Município de Paço do Lumiar.   

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

ARQUITETO 

Projeto de arquitetura; Métodos e técnicas de desenho e projeto; Programação de necessidades físicas das 
atividades; Estudos de viabilidade técnico-financeira; Informática aplicada á arquitetura; Controle ambiental 
das edificações (térmico, acústico e luminoso); Projetos complementares: especificações de materiais e 
serviços e dimensionamento básico; Estrutura; Fundações; Instalação elétrica e hidro-sanitária; Elevadores; 
Ventilação/exaustão; Ar condicionado; Telefonia; Prevenção contra incêndio; Programação, controle e 
fiscalização de obras; Orçamento e composição de custos, levantamento de quantitativos, planejamento e 
controle físico - financeiro; Acompanhamento e aplicação de recursos (medições, emissão de faturas e 
controle de materiais); Acompanhamento de obras; Construção e organização de canteiro de obras; 
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Execução de fundações, estruturas em concreto, madeira, alvenaria e aço; Noções de cálculo; Coberturas e 
impermeabilização; Esquadrias; Pisos e revestimentos; Legislação e perícia; Licitação e contratos; Análise 
de contratos para execução de obras; Vistoria e elaborações de laudos e pareceres; Normas técnicas, 
legislação profissionais; Legislação ambiental e urbanista; Projeto e urbanismo; Métodos e técnicas de 
desenho e projeto urbano; Noções de sistema cartográfico e de geoprocessamento; Topografia geral; 
Dimensionamento e programação dos equipamentos públicos e comunitários; Sistema viários 
(hierarquização, dimensionamento e geometria); Sistema de infra-estrutura de parcelamentos urbanos: 
energia, pavimentação e saneamento ambiental (drenagem, abastecimento, coleta e tratamento de esgotos, 
coleta e destinação de resíduos sólidos); Planejamento urbano; Uso do solo; Gestão urbana e instrumentos 
de gestão (planos diretores, análise de impactos ambientais urbanos, licenciamento ambiental, instrumentos 
econômicos e administrativos); Aspectos sociais e econômicos do planejamento urbano; Sustentabilidade 
urbana (Agenda Habitat e Agenda 21); Noções de avaliação de imóveis urbanos. Conhecimentos básicos de 
Estatística. Ecologia e Meio Ambiente (Preservação Ambiental). Arquitetura Tropical.  Conhecimentos de 
Editoração de planilhas eletrônicas (Excel) e Conhecimentos do AutoCad. Estatuto das Cidades (Lei 
Nacional 10.257/2001). Constituição Federal (do Art. 37 ao Art. 41; do Art. 205 ao Art. 217); Lei Orgânica e 
Código de Posturas do Município de Paço de Lumiar. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

ASSISTENTE SOCIAL  

Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e debate contemporâneo; 02 - Saúde e Serviço Social. 
Política de Saúde e Serviço Social. Saúde como direito e como serviço. Análise da Implementação de 
políticas e programas de saúde. Saúde e cidadania. Serviço Social e envelhecimento; O Serviço Social, as 
Políticas Sociais e a questão dos Direitos Sociais no contexto da Reforma do Estado brasileiro: A contra-
reforma do Estado e as Políticas Sociais no Brasil na contemporaneidade. A questão dos direitos sociais no 
sistema de seguridade social: previdência, assistência e saúde. A Reestruturação das políticas sociais no 
Brasil e as novas formas de regulação Social. O lugar ocupado pelo Serviço Social na implementação das 
Políticas Sociais no contexto da descentralização e municipalização: a gestão social e participativa. A 
política de assistência social como política de proteção social e o SUAS. 03 - Serviço Social. Serviço Social 
na contemporaneidade. Transformações societárias. A questão social e as transformações das políticas 
sociais. A crise contemporânea; 04 - A política de Assistência Social no Brasil. A inserção da Assistência 
Social na Seguridade Social. Trajetória histórica da seguridade social no Brasil: saúde-assistência-
previdência. A Constituição de 1988 e a Seguridade Social. Abordagens sobre seguridade: o campo da 
democratização do capitalismo e o campo anticapitalista; Debate sobre sociedade civil; visão liberal e crítica 
segundo Marx e Gramsci; Crítica ao conceito de Exclusão Social; Relações sociais entre Capital x Trabalho; 
Instrumentalidade do Serviço Social; Interdisciplinaridade; Trabalho em rede; Direito social e Assistência 
Social. Família e política de Assistência Social; 05 - O processo de Trabalho em Serviço Social. Estratégias, 
intervenção profissional e interdisciplinariedade. Mediação e instrumentalidade no trabalho do Assistente 
Social. Serviço Social na era dos serviços. O Serviço Social como especialização do trabalho coletivo; 06 - 
Ética e Legislação Profissional. Código de Ética do Assistente Social. Lei de Regulamentação da Profissão. 
A construção do projeto ético-político do Serviço Social. As implicações ético-políticas do agir profissional; 
07 - Pesquisa em Serviço Social. Elaboração de projetos de pesquisa. A teoria e a prática da pesquisa social 
qualitativa; 08 - Serviço Social, Saúde Mental e Sociedade: Reforma Psiquiátrica; Modelo Assistencial em 
Saúde Mental; Interdisciplinaridade; Reabilitação Psicossocial e Reinserção Social; Modalidades de 
Atendimento; Serviços Substitutivos; Atenção Integral à Saúde Prisional; 09 - Política de Redução de Danos, 
álcool, tabagismo e outras drogas; 10 – O trabalho do Assistente Social nas Políticas Sociais: Criança, 
Adolescente, Mulher, Idoso, Direitos Humanos, A questão social nas relações de Gênero, Etnia e 
Diversidade, Violência Doméstica, Negligência Familiar; 11 - Família, Redes e Políticas Públicas: História 
Social da Família, Sistema Familiar, Características e Funções Sociais, Violência Familiar, Contexto de 
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Risco e Proteção Social. Saúde do Trabalhador; 12 – Código de Ética Profissional; 13 – Equipe 
multiprofissional; 14 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); 15 – Metodologia do Planejamento; 16 – 
Lei 8.662/93 – Lei que regulamente a profissão de Assistente Social; 17 – Lei 8.069, de 13/07/90 – Dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 18 – Constituição Federal: Artigos 5º a 11º (Os direitos e 
garantias fundamentais) Artigos 193 a 195 ( Da ordem social); Artigos 196 a 200 (Da Saúde); Artigos 201 a 
202 (Da Previdência Social); Artigos 203 e 204 (Da Assistência Social); Artigos 226 a 230 (Da família, da 
criança, do adolescente e do idoso); Lei 8.842 de 04/01/1994 (Dispõe sobre a política nacional do idoso e 
cria o conselho nacional do idoso – PNI). Lei nº 10.836/2004 – Cria o Programa Bolsa Família e dá outras 
providências; A Política Nacional de Assistência Social e demais dispositivos que a atualizam; Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS; NOB 01/2005 – Norma Operacional Básica da Assistência Social. Ética 
e Legislação profissional. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

AUDITOR FISCAL 

Matemática Financeira: Juros simples e compostos: Montante e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas 
equivalentes. Capitais equivalentes. Capitalização contínua. Descontos: simples, composto, racional e 
comercial. Amortizações. Fluxo de caixa. Valor atual.  Noções de Direito Constitucional: Constituição: 
conceito e classificação. Princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Direitos e garantias fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos. Organização do Estado: 
Organização político-administrativa. Administração pública: Princípios e servidores públicos civis. Formas e 
sistemas de governo. Os Municípios na Constituição de 1988: posição, autonomia e intervenção. Governo 
Municipal. Noções de Direito Civil: Das pessoas: Pessoa Natural: conceito, personalidade, capacidade, 
domicílio. Pessoa Jurídica: conceito, classificação, domicílio, responsabilidade, começo e extinção. Dos bens: 
conceito, características e classificação. Fato Jurídico e Ato jurídico em sentido estrito: conceito. Negócio 
Jurídico: conceito, classificação, elementos, defeitos, necessidades. Contratos: conceitos, formação, 
classificação, efeitos particulares. Contratos de compra e venda, permuta e doação, locação de bens móveis 
e transporte. Das coisas. Posse: conceito, classificação, efeitos, aquisição e perda. Propriedades: Conceito, 
características, espécies, formas de aquisição e perda da propriedade móvel e imóvel. Dos direitos reais 
sobre coisas alheias. Conceito e espécies. Enfiteuse, usufruto, uso, habitação, penhor, hipoteca, 
compromisso irretratável de venda.  Noções de Direito Comercial: Comerciante: requisitos, impedimentos, 
registro e escrituração mercantil. Sociedades mercantis: tipos societários e principais características. 
Sociedades por quotas de responsabilidade limitada: constituição, nome comercial, responsabilidade dos 
sócios e gerentes. Sociedade Anônima: espécies, organização interna, responsabilidade dos administradores 
e títulos mobiliários. Operações societárias: transformação, incorporação, fusão e cisão. Contratos mercantis: 
compra e venda, arrendamento mercantil (leasing), franquia (franchising) e faturização (factoring). Títulos de 
crédito: princípios gerais, duplicata e cheque. Falência e Concordata: distinção e principais efeitos, 
classificação dos créditos na falência. Noções de Direito Administrativo: Conceito. Sistemas 
Administrativos: Sistema do Contencioso Administrativo e Sistema Judiciário. A organização administrativa 
brasileira. Entidades Políticas e Administrativas: classificação (estatais, autarquias, fundacionais e 
paraestatais). Poderes Administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e 
poder de polícia: fundamento, objeto, finalidade, extensão e limites, atributos, meios de atuação, sanções e 
condições de validade. Direito Tributário: Noção de tributo: impostos, taxa e contribuição de melhoria. 
Fontes do Direito Tributário: leis, decretos, normas complementares. Interpretação e integração da legislação 
tributária. Obrigação tributária. Obrigação principal e acessória. Fato gerador: definição. Atos e negócios 
jurídicos condicionais para determinação do momento do fato gerador. Competência tributária da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Indelegabilidade da competência tributária. Responsabilidade 
por infrações. O ilícito tributário. Crédito tributário: definição e constituição. Lançamento do crédito tributário: 
definição, modalidades e efeitos do lançamento. Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário: a 
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restituição do indébito tributário. Não incidência, imunidade e isenção tributária. Repartição das receitas 
tributárias. Código Tributário do Município de Paço do Lumiar. Legislação Fiscal: Impostos sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, pressupostos legais, hipóteses de incidência, contribuinte e 
responsáveis, base de cálculo, alíquotas, não incidência, imunidade e isenção, inscrição, lançamento e 
penalidades. Impostos sobre Transmissão "intervivos" de Bens de Direitos a eles Relativos. ITBI: 
pressupostos legais, hipótese de incidência, fato gerador, contribuinte e responsáveis, base de cálculo, 
alíquota, não incidência, imunidade e isenção, lançamento e recolhimento. Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza – ISS: pressupostos legais, hipótese de incidência, fato gerador, lista de serviços, 
enquadramento da atividade do contribuinte, contribuinte e responsáveis, base de cálculo, alíquota, não 
incidência, imunidade e isenção, inscrição, local da prestação do serviço, lançamento, recolhimentos, 
cadastro fiscal, fiscalização e penalidades. Taxas: de fiscalização de localização e de instalação; de 
fiscalização de anúncio; de fiscalização de obra particular, hipótese de incidência, fato gerador, contribuinte, 
base de cálculo, isenção e penalidades. Contribuição de Melhoria: hipótese de incidência, isenção, 
contribuinte e responsáveis, base de cálculo, lançamento e recolhimento.  Contabilidade Geral: Estrutura 
conceitual contábil, princípios e normas contábeis, campo de atuação e objetivos da contabilidade. Equação 
Contábil, estados patrimoniais, fatos contábeis. Procedimentos contábeis, Variações patrimoniais. Despesas 
e Receitas, Regime de Competência e Regime de Caixa, Apuração de Resultado, Distribuição de Resultado, 
Operações Mercantis, Tratamento de Estoques, Tratamento de Recebíveis, Tratamento de Disponibilidades, 
Ativos Permanentes. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

BIÓLOGO 

Ética e Legislação Profissional. Ecologia ambiental: noções de ecologia, envolvendo os conceitos de 
ecossistema, cadeia e teia alimentar, relação entre seres vivos, sucessão ecológica e poluição ambiental. 
Efeitos biológicos da poluição. Laboratório: equipamentos, materiais, reagentes, meios de cultura e 
soluções. Organização e controle de estoques de reagentes e equipamentos de laboratório de ensino de 
Biologia. Normas de assepsia. Amostragem. Elaboração de documentação técnica rotineira: pareceres, 
laudos e atestados e registros legais. Métodos e Técnicas da Pesquisa Biológica. Biossegurança em 
laboratório. Biologia Celular e Molecular. Conceitos básicos de imunologia. Estrutura, função e produção de 
anticorpos. Testes-sorológicos. Sistemas de grupos sanguíneos. Parasitologia e Microbiologia. Estrutura 
bacteriana, cultura e isolamento. Característica e mecanismo de infecções causadas por vírus, bactérias e 
protozoários. Anatomia e Fisiologia Humana. Histologia e Embriologia. Genética Geral. Bioquímica básica. 
Evolução. Ecologia Geral. Manejo de fauna. Zoologia dos Invertebrados e dos Cordados. Técnicas de coleta 
e de preparo de material zoológico. Botânica Geral. Taxonomia vegetal. Anatomia vegetal. Biotecnologia 
vegetal, animal, microbiana. Monitoramento ambiental. Avaliação de impactos ambientais. Valoração de 
danos ambientais. Legislação ambiental. Crimes ambientais. Conservação de recursos naturais. Controle 
biológico de pragas e doenças. Noções básicas de administração pública. Lei Orgânica do Município de 
Paço do Lumiar (MA).  

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

 

BIOQUÍMICO  

Microbiologia: Correção clínica e exames microbiológicos de urina, secreção purulentas, exames das DST: 
Hemocultura; Doenças diarréicas – correção clínico-laboratorial; 2. Parasitologia: Diagnóstico e 
epidemiologia dos parasitas intestinais e do sangue; 3. Imunologia: Marcadores sorológicos das doenças 
infecciosas de notificação compulsória, metodologias e princípios; 3. Determinação de citocinas e proteínas 
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de fase aguda; 4. Aplicação dos diagnósticos por Biologia molecular e citometria de fluxo; 5. Automação; 6. 
Bioquímica: Correlação clinica e marcadores de doenças coronarianas e diabetes mellitus; determinação de 
billirubinas, proteínas, metabolistmos nitrogenados não protéicos; íons inorgânicos e suas aplicações 
clínicas; Enzimologia correlação clínico-laboratorial; Automação; 7. Hematologia: Métodos de diagnóstico 
das coagulopatias, anemias, leucemas e processos infecciosos; automação; Variantes e Hemoglobinas – 
anemia faciforme; Retilocitos / Índices hematimétricos; Imunohematologia; 8. Relação clínico laboratorial da 
tuberculose e da hanseníase; 9. Urinálise – relação clínico laboratorial; 10. Hormônio: Perfil tireoidiano; 
Fertilidade; Marcadores tumorais; 11. Controle da qualidade e biossegurança; 12. Ética e Legislação 
Profissional.   

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

CIRURGIÃO DENTISTA – ENDODONTISTA  

Sistema Único de Saúde (SUS); Lei Nacional 8.080/90 e 8.142/90. Política Nacional de Atenção Básica 
(Portaria 648/GM de 28/03/2006). Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Código de ética. 
Biossegurança e bioética. Materiais e instrumentais. Anatomia bucal. Terapêutica. Anamnese e exame 
clínico. Promoção de saúde em odontologia. Aspectos epidemiológicos e sociais das doenças bucais. 
Medidas preventivas das doenças orais. Fluoretos. Materiais dentários. Etilpatogenia, diagnóstico e 
tratamentos das doenças mais prevalentes da cavidade oral. Noções de odontogeriantria. Pacientes 
especiais. Cirurgia, patologia e radiologia oral. Odontologia legal. Pequenas cirurgias. Periodontia. 
Endodontia. Odontopediatria. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com ênfase em condutas 
(diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes. SAÚDE PÚBLICA: Organização dos serviços 
de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; 
Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, 
medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e 
enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos 
e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário 
e do trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 
população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

CIRURGIÃO DENTISTA – PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB) 

1.Saúde: conceitos. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; promoção de saúde e 
prevenção das doenças bucais: práticas educativas em saúde bucal; métodos preventivos em saúde bucal; 
fatores de risco: cárie dentária; doença periodontal; maloclusão; câncer bucal. Educação popular em saúde 
e sua aplicação na saúde bucal. 2. Diagnóstico oral e plano de tratamento da saúde bucal: principais lesões 
da cavidade oral. Diagnóstico comunitário em saúde bucal: cadastro familiar de saúde bucal, impacto 
epidemiológico e priorização de famílias de risco. 3. Atenção integral às crianças, às gestantes, ao adulto e 
ao idoso. 4. Dentística operatória: preparo cavitário; materiais restauradores. Restauração atraumática com 
ionômero. 5. Periodontia na atenção básica. 6. Cirurgia oral menor na atenção básica. 7. Odontopediatria: 
atenção à criança de 0 a 5 anos, atenção à criança na escola e nos espaços comunitários, atenção à criança 
na família. 8. Urgências odontológicas na atenção básica. 9. Vigilância em saúde: vigilância epidemiológica: 
epidemiologia das doenças bucais; ídices e indicadores em saúde bucal. Vigilância sanitária: biossegurança 
nos serviços odontológicos; destinação dos resíduos odontológicos; vigilância dos produtos de interesse à 
saúde bucal; vigilância da fluoretação das águas de abastecimento público. 10. Recursos humanos em 
saúde bucal: competências do cirurgião-dentista; competências do técnico em higiene dental; competências 
do auxiliar de consultório dentário. Orientações ao agente comunitário de saúde como colaborador nas 
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ações de saúde bucal. 11. Ética e legislação profissional. 12. Família: ampliação do conceito, especialidades 
e diferenças; visita domiciliar: técnicas e abordagens; estratégias de abordagem a grupos sociais, 
especialmente a família. 13. Educação em saúde. Educação popular em saúde e sua aplicação na 
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde dos grupos específicos; humanização do 
atendimento, atenção à pessoa com deficiência. Ética e Legislação profissional. SAÚDE PÚBLICA: 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001. Organização dos serviços de saúde no 
Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de 
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 
controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 
estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e 
critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e 
do trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 
população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

CIRURGIÃO DENTISTA – ODONTOPEDIATRA  

Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001. Princípios da Infecção Hospitalar, 
Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Anatomia bucal; Terapêutica; Anamnese e 
exame clínico; Promoção de saúde em Odontologia; Aspectos epidemiológicos e sociais das doenças 
bucais; Medidas preventivas das doenças orais; Fluoretos; Materiais dentários; Etiopatogenia, diagnóstico e 
tratamento das doenças mais prevalecentes da cavidade oral; Pacientes especiais; Cirurgia oral; Patologia 
oral; Radiologia oral; Histologia Oral, Odontologia Legal;  Biogenia das dentições. Desenvolvimento da 
oclusão. Crescimento e desenvolvimento crânio facial. Doença periodontal na infância e adolescência. 
Psicologia aplicada. Hábitos bucais deletéricos. Trabalho em equipe multidisciplinar. Diagnóstico e 
tratamento das lesões de desenvolvimento. Traumatismos dento alveolares. Atendimento a pacientes com 
necessidades especiais. Procedimentos restauradores, endodônticos, protéticos e cirúrgicos aplicados a 
odontopediatria.  Pequenas cirurgias, Anestesia em Odontologia. SAÚDE PÚBLICA: Organização dos 
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de 
saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação 
atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e 
enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos 
e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário 
e do trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 
população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

 

CIRURGIÃO DENTISTA – PERIODONTISTA  

Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, NOAS-SUS 01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da Infecção Hospitalar, 
Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Anatomia bucal; Terapêutica; Anamnese e 
exame clínico; Promoção de saúde em Odontologia; Aspectos epidemiológicos e sociais das doenças 
bucais; Medidas preventivas das doenças orais; Fluoretos; Materiais dentários; Etiopatogenia, diagnóstico e 
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tratamento das doenças mais prevalecentes da cavidade oral; Noções de odontogeriatria; Pacientes 
especiais; Patologia oral; Radiologia oral; Histologia Oral, Odontologia Legal; Pequenas cirurgias , Anestesia 
em Odontologia. SAÚDE PÚBLICA: Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde 
- Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 
Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de 
avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção 
à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade. 
Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e recursos 
existentes para o enfrentamento dos problemas. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

CIRURGIÃO DENTISTA – BUCO – MAXILIO – FACIAL  

1 Exame da cavidade bucal. 2 Etiopatogenia da cárie dental. 3 Semiologia, tratamento e prevenção da cárie 
dentária. 4 Preparo cavitário. 5 Materiais odontológicos: forradores e restauradores. 6 Etiopatogenia e 
prevenção da doença periodontal. Implante e suas indicações. 7 Interpretação radiográfica. 8 Cirurgia menor 
em odontologia. 9 Terapêutica e farmacologia odontológica de interesse clínico. 10 Anestesia local em 
odontologia. 11 Exodontia: indicações, contra-indicações, tratamento dos acidentes e complicações. 12 
Traumatismos dentoalveolares: diagnóstico e tratamento. 13 Princípios gerais de ortodontia e suas 
indicações. 14 Procedimentos clínicos integrados em periodontia, endodontia, prótese e dentística. 15 
Normas de biossegurança. 16 Diagnóstico e plano de tratamento em clínica odontológica infantil. 17 
Odontologia estética. 18 Polpa dental. 19 Odontologia preventiva e saúde pública. 20 Ética profissional. 21 
Patologia bucomaxilofacial. 22 Radiologia bucomaxilofacial. 23 Anatomia da cabeça e pescoço. 24 
Farmacologia em odontologia. 25 Anestesiologia em odontologia. 26 Emergências médicas em odontologia. 
27 Urgências odontológicas. 28 Bases da técnica cirúrgica. 29 Técnicas cirúrgicas das exodontias. 30 
Cirurgias dos dentes inclusos ou impactados. 31 Cirurgias bucais com finalidade ortodôntica. 32 Cirurgias 
parendodônticas. 33 Cirurgia pré-protética. 34 Tratamento das infecções dos espaços fasciais. 35 
Traumatologia bucomaxilofacial. 36 Cirurgias ortognáticas.  SAÚDE PÚBLICA:  Legislação do SUS: 
Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, NOAS-SUS 
01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 
Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 
tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 
Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de 
qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 
trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 
população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

 

CIRURGIÃO DENTISTA – PROTESISTA  

Oclusão: Anatomia do sistema mastigatório e biomecânica, relação central, guia anterior, dimensão vertical, 
estabilidade oclusal, oclusão funcional, determinantes da morfologia oclusal, aparelhos oclusais, terapias 
oclusais, parafunção. Prótese fixa: exame, planejamento, moldagem - técnica e materiais, provisórios, 
núcleos metálicos e pré-fabricados, remontagem, personalização da mesa do A.S.A., infraestrutura, 
soldagem, cimentação. Prótese total: exame do paciente, anatomia e fisiologia em relação a construção de 
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dentadura, moldagens, relações intermaxilares, ajuste estético e funcional, articuladores e arco facial, 
montagem de dentes, prótese total imediata, fase laboratorial. Prótese parcial removível: indicações, 
elementos constituintes, classificações, delineador e delineamento, moldagem, preparo prévio, regras para 
planejamento de classes I;II;III e IV de Kennedy, prova do metal, moldagem funcional, instalação e controle 
posterior. Prótese sobre implantes: noções de prótese sobre implante, modalidades de tratamento, 
indicação e contraindicação, componentes da prótese sobre implante. SAÚDE PÚBLICA:  Legislação do 
SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, NOAS-SUS 
01/2002, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 
Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 
tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 
Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de 
qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 
trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 
população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

CONTADOR 

Noções básicas de contabilidade geral: fundamentos conceituais de contabilidade: conceito, objeto, 
finalidade, usuários e princípios contábeis. Patrimônio: conceito, elementos e equação patrimonial. 
Fundamentos conceituais de ativo, passivo, receita e despesa. Principais demonstrações financeiras. 
Conhecimentos específicos de contabilidade Pública: fundamentos legais e técnicos de contabilidade 
pública: conceito, objetivos, princípios, métodos de escrituração e sistemas de contas. Aspectos jurídicos e 
contábeis do patrimônio público: bens, direitos e obrigações (dívidas fundada e flutuante). Plano de contas: 
aspectos gerais e composição do plano de contas. Inventário: conceito, princípios, fases e avaliação dos 
elementos patrimoniais. Demonstrações contábeis balanços: orçamentário, financeiro e patrimonial, e 
demonstração das variações patrimoniais. Instrumentos de planejamento e orçamentos: plano plurianual, lei 
de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Orçamento público: conceito, princípios e conteúdo da 
proposta orçamentária. Classificações orçamentárias: classificação legal da receita e classificação legal da 
despesa – classificação institucional, funcional-programática e econômica. Créditos adicionais. Receita e 
despesa extra-orçamentárias. Execução orçamentária: fases da receita – previsão, lançamento, arrecadação 
e recolhimento, e fases da despesa – programação, licitação, empenho, liquidação e pagamento. Restos a 
pagar. Aspectos legais da gestão fiscal, conforme preceitos da Lei Complementar n º 101/2000, relativos a: 
lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, programação financeira, metas de resultados nominal 
e primário, gestão da receita, gestão da despesa, gestão patrimonial, escrituração e consolidação das 
contas. Licitações – Lei nº 8.666/93. Controle da administração pública: controle interno e controle externo. 
Auditoria. Tribunais de Contas. Tomada de Conta Especial. Lei 4.320/64. Ética profissional. Noções básicas 
de administração pública municipal. Lei Orgânica do Município de Paço do Lumiar (MA). Conhecimentos 
Básicos de Direito Tributário e Administrativo. Informática básica:  1-Conceito de Internet e Intranet. 2- 
Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito, visual e 
sonoro e outros. 2.1 Windows. 3- Principais navegadores para Internet. 4- Correio eletrônico. 5- 
Procedimento para a realização de cópia de segurança. 6-Conceitos de organização de arquivos e métodos 
de acesso. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

EDUCADOR FÍSICO 

Anatomia: ossos, articulações e músculos. Terminologia dos movimentos Corporais. Treinamento 
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Cardiopulmonar: sistema aeróbico e sistema anaeróbico. Treinamento de Resistência. Treinamento de 
Força. Treinamento de Flexibilidade. Composição Corporal. Avaliação Antropométrica. Aquecimento 
Neuromuscular. Alongamento Muscular. Conhecimento sobre Aptidão Física. Prescrição de Exercícios 
Físicos para Grupos Especiais: idosos, obesos, hipertensos, diabéticos, gestantes e pessoas portadoras de 
deficiências físicas e mentais. Fatores que Influenciam no Condicionamento Físico: fumo, álcool e outras 
drogas. Influência das Atividades Físicas e Recreativas na Melhoria da Qualidade de Vida. Meio Ambiente. 
Ética e Legislação profissional. Informática básica:  1-Conceito de Internet e Intranet. 2- Principais 
aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito, visual e sonoro e 
outros. 2.1 Windows. 3- Principais navegadores para Internet. 4- Correio eletrônico. 5- Procedimento para a 
realização de cópia de segurança. 6-Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

ENFERMEIRO(A) 

Introdução a Anatomia, Fisiologia, Microbiologia, Embriologia, Semiologia, Citologia, Bioquímica e 
Farmacologia e Imunologia humana. Meio ambiente e saúde. Fundamentos e História da Enfermagem. Ação 
dos Nutrientes na Promoção e Recuperação da Saúde. Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem. 
Planejamento familiar, DST. Assistência ao recém-nascido normal e prematuro e ao recém nascido de alto 
risco. Patologias do recém-nascido. Puericultura, controle de crescimento e desenvolvimento, saúde do 
escolar e saúde do adolescente. Saúde do adulto, criança, adolescente, idoso. Assistência a pacientes 
portadores de doenças crônicas degenerativas. Enfermagem em saúde pública: doenças preveníveis por 
imunização: vacinas, (rede de frio, via de administração, validade, rede de frio e esquema do M.S); Doenças 
transmissíveis: medidas preventivas, diagnóstico diferencial, fisiopatologia, tratamento, controle e 
epidemiologia. Enfermagem em Centro Cirúrgico: Assistência de enfermagem a portadores de problemas 
clínicos e cirúrgicos. Assistência de enfermagem no pré e pós-operatório. Enfermagem em UTI. Assistência 
de enfermagem em feridas, drenos, administração de medicamentos, sondas nasogástricas, enteral e 
vesical. Assistência ao idoso. Assistência de enfermagem em psiquiatria. Atenção ao adulto: hipertensão 
arterial, Diabetes, Noções sobre doenças ocupacionais. Enfermagem oncológica. Assistência de 
enfermagem ao paciente em situação de emergência/urgência. Administração do serviço de enfermagem: 
características, objetivos, planejamento, organização, comando, controle, avaliação e treinamento em 
serviço. Estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem. Processo de Enfermagem: Teoria e 
prática. Atuação da enfermeiro no controle e prevenção das infecções hospitalares. Limpeza, desinfecção e 
esterilização: Conceitos, procedimentos, cuidados, tipos de esterilização, indicações. Normas de 
Biosegurança. Técnicas de Isolamento. Papel do enfermeiro no processo de educação em saúde: 
importância, métodos, atuação, resultados. Consulta em enfermagem: Anamnese, exame físico, diagnóstico 
e tratamento de enfermagem.  Ética e Código de Deontologia de Enfermagem. Código de Ética, Lei do 
exercício profissional. Gestão e Gerenciamento em Enfermagem em Saúde coletiva e Hospitalar. 
Fundamentos e exercício de enfermagem, Teorias em enfermagem. Terminologia técnica. Ética e 
Legislação profissional.  

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

ENFERMEIRO PSF 

Evolução da Política de Saúde. SUS. Legislação e financiamento. (Leis Orgânicas, Constituição, Norma 
Operacionais). Modelo Assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da Família. ORGANIZAÇÃO DO 
PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA: acolhimento, produção de vínculo e 
responsabilização, clínica ampliada e outros princípios da política nacional de humanização, programação 
de ações e construção de agenda compartilhada e educação permanente. SAÚDE DA CRIANÇA: 
Crescimento e desenvolvimento: desenvolvimento e crescimento normal e suas variações, avaliação do 



 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR 

65130-000 Praça Nossa Senhora da Luz, S/N – Centro 

CNPJ: 06.003.636/0001-73                                  
 

 

 

 

 72 

crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor, principais problemas do desenvolvimento 
neuropsicomotor. Programas de saúde da criança municipal, estadual e federal (vigilância ao Recém 
nascido de risco, AIDPI, CRAAL, vigilância nutricional e outros). Problemas ambulatoriais mais frequentes: 
Infecções respiratórias agudas, verminoses, dermatopatias (dermatite das fraldas, sudamina, impetigo, 
dermatoparasitoses, micoses, dermatite seborréica, Diarréia / Desidratação / TRO). Aleitamento materno. 
Programa Nacional de Imunizações. Doenças previníveis por imunização. (Rubéola, Sarampo, Poliomielite, 
Coqueluche, Tuberculose, Difteria, Tétano, hepatites, meningites, caxumba, varicela). SAÚDE DA MULHER: 
Assistência ao Pré- natal. Planejamento Familiar. Prevenção ao Câncer Cérvico Uterino e de Mamas. 
Aleitamento Materno. Doenças Sexualmente transmissíveis. SAÚDE DO ADULTO: Programa de Assistência 
Diabetes Mellitus. Programa de Assistência Hipertensão Arterial. DST/AIDS. Doenças mais frequentes na 
rede de Atenção Primária. Doenças Infecto contagiosas. EPIDEMIOLÓGIA: Indicadores de Saúde 
(Indicadores de Morbidade e de Mortalidade). Vigilância Epidemiológica à Doenças de Notificação 
Obrigatória. Cadeia Epidemiológica da transmissão das Doenças. Sistema de Informações em Saúde. 
PROGRAMAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE. IMUNIZAÇÃO: Princípios Básicos em Imunologia. 
Calendário nacional de imunização. Indicação/Contra indicação de Imunobiológicos. Conservação de 
Imunobiológicos/ Rede de Frio. Cobertura Vacinal. LEGISLAÇÃO: Código de Ética Profissional. Sistema 
Único de Saúde (Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva 
(Pública). Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família. Sistema de Informação em Saúde. Constituição 
Federal: Principios fundamentais; dos direitos e garantias fundamentais; Dos direitos e deveres individuais e 
coletivos e dos direitos sociais. Lei Orgânica do Município de Paço de Lumiar (Tópicos referentes à Saúde 
Pública). 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

ENFERMEIRO SANITARISTA 

Ética e legislação profissional: princípios, código, lei e decreto que regulamentam o exercício profissional e 
os direitos do cliente. Processo de enfermagem; Sistematização de enfermagem; Administração de 
medicação, antibióticos, quimioterápicos e corticóides; Atuação do enfermeiro na prevenção e controle de 
infecção hospitala; Assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório; Atuação do enfermeiro no 
centro cirúrgico e na central de material de esterilização; Nutrição enteral e parental; Desequilíbrio 
hidroeletolítico; Assistência de enfermagem aos pacientes relacionados com os respectivos sistemas: 
neurológico, respiratório, digestivo, renal, endócrino, hematopoético, muscular, urinário, esquelético. 
Conhecimentos referentes a determinadas patologias: esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal 
inflamatória, hemorragia digestiva e cirrose hepática, coma, acidente vascular cerebral, lesão raquimedular, 
convulsão, cefaléia, delírio, arteriosclerose, distrofia muscular distúrbios relacionados, distúrbios da medula 
espinhal e doença de Alzheimer, angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica, 
ICC, pneumonia, bronco pneumonia, DPOC, edema agudo de pulmão, asma, embolia pulmonar, 
tuberculose, infecções do trato urinário, GNDA, GNC e insuficiência renal aguda, anemias, leucoses, 
linfomas, febre reumática, artrite reumática, parasitoses, filariose, leptospirose, hepatite, AIDS, sífilis, 
hanseníase, cólera, febre tifóide, meningoencefalite. Diabetes mellitus, insuficiência hepática e doenças da 
tireóide. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. Assistência de enfermagem ao paciente com câncer. 
Administração em enfermagem.  Lei Orgânica do Município de Paço de Lumiar (Tópicos referentes à Saúde 
Pública).  SAÚDE PÚBLICA: Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 
Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 
Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de 
avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção 
à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade. 
Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e recursos 
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existentes para o enfrentamento dos problemas.  

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

1 Administração agrícola: organização e operação da propriedade agrícola, planejamento das atividades 
agrícolas, desenvolvimento agrícola sustentado. 2 Edafologia: gênese, morfologia e classificação dos solos, 
capacidade de uso dos solos, métodos de conservação do solo, adubos, corretivos, adubação e calagem. 3 
Energização rural: fonte de produção de energia nas atividades agropecuárias. 4 Extensão rural: atuação da 
extensão rural no desenvolvimento das atividades agrosilvopastoris. 5 Fitotecnia: técnicas de cultivos de 
grandes culturas, de culturas olerícolas, de espécies frutíferas, ornamentais e florestais, fronteiras agrícolas 
fitogeográficas brasileiras, melhoria da produtividade agrícola, tecnologia de sementes. 6 Melhoramento de 
culturas agrícolas. 7 Fitossanidade: fitopatologia e entomologia agrícola, defensivos agrícolas, manejo e 
controle integrado de doenças, pragas e plantas daninhas, receituário agronômico. 8 Mecanização agrícola: 
máquinas e implementos para preparo do solo, semeadura, plantio, pulverização, cultivo e colheita, tratores 
e tração animal. 9 Silvicultura: estudo e exploração de florestas naturais, reflorestamento, influência da 
floresta no ambiente. 10 Tecnologia de alimentos. 11 Tecnologia pós-colheita de grãos e sementes: 
secagem, beneficiamento e armazenagem. 12 Uso da água: hidrologia e hidráulica aplicadas à agricultura, 
irrigação e drenagem. 13 Zootecnia: criação e aperfeiçoamento dos animais domésticos. 14. Ecologia e 
Meio Ambiente (Preservação ambiental). 15. Conhecimentos básicos de topografia. 16. Conhecimentos 
básicos de editoração de textos e planilhas eletrônicas (Word e Excel). 17. Ética e Legislação profissional. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

ENGENHEIRO AMBIENTALISTA 

Aspectos Legais e Institucionais: Princípios constitucionais relativos ao meio ambiente e aos recursos 
ambientais, legislação de proteção aos recursos ambientais e da Política nacional de meio ambiente, 
Sistema Nacional de Meio Ambiente, Lei de crimes ambientais, Política Nacional de Recursos Hídricos, 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Legislação e normas para controle de poluição 
da água. Código Florestal. Bacia Hidrográfica: conceitos básicos, A Bacia Hidrográfica como Unidade Físico-
Territorial de gerenciamento dos Recursos Hídricos. Recursos Hídricos: Disponibilidade hídrica do Planeta, 
Crise ambiental das Águas, Ciclo Hidrológico; Disponibilidade e demanda Hídrica; Poluição das águas: 
Prejuízos e impactos causados pela poluição da água; Autodepuração dos corpos de água. Sistemas de 
Suporte a decisões aplicadas a problemas de recursos hídricos: O problema decisório em planejamento e 
gerenciamento de recursos hídricos; Sistemas de suporte a decisões: uma vista geral; Decisões e soluções 
de problemas; Fatores humanos; Problemas estruturais e não estruturais; Sistemas; Modelos; Critérios para 
tomada de decisões; Controle da Poluição ambiental: meio aquático, terrestre e atmosférico. Licenciamento 
ambiental. Audiências públicas. Noções Gerais: Unidades de conservação, ecossistemas, ciclos 
biogeoquimicos, avaliação e perícia ambiental. Saneamento ambiental: Sistemas de abastecimento de água. 
Qualidade da água. Tratamento de água. Sistemas de esgotos sanitários - Processos e Grau de tratamento 
de efluentes. Resíduos sólidos – tratamento e disposição final. Sistemas de drenagem urbana. Reuso de 
água. Ecologia e Meio Ambiente (Preservação Ambiental). Noções de direito ambiental (Lei 9985/00 – 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação e decreto nº 4.340/02; Lei 9605 – Lei de Crimes Ambientais; 
Lei 11.428 – Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras 
providências; Lei 4775 – Código Florestal; Medida provisória 2166-67 - Altera artigos do Código Florestal; 
Lei 6938 – Política Nacional do Meio Ambiente; Lei 9433 Política nacional de Recursos hídricos e Resolução 
CONAMA 01/86 e 237/97) Conhecimentos de Editoração de planilhas eletrônicas (Excel) e Conhecimentos 
do AutoCad. Estatuto das Cidades (Lei Nacional 10.257/2001). Constituição Federal (do Art. 37 ao Art. 41; 
do Art. 205 ao Art. 217); Lei Orgânica e Código de Posturas do Município de Paço de Lumiar. 
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Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

ENGENHEIRO CIVIL 

1) Planejamento, controle e orçamento de obras. 2) Execução de obras civis. 2.1) Topografia e 
terraplenagem; locação de obra; sondagens; instalações provisórias. 2.2 Canteiro de obras; proteção e 
segurança, depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas 2.3 Fundações. 2.4 
Escoramentos. 2.5 Estruturas de concreto; formas; armação; 2.6 Argamassas; 2.7 Instalações prediais. 2.8 
Alvenarias 2.9 Revestimentos. 2.10 Esquadrias. 2.11 Coberturas. 2.12 Pisos. 2.13 Impermeabilização 2.14 
Isolamento térmico. 3 Materiais de construção civil. 3.1 Aglomerantes – gesso, cal, cimento 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. 3.10 Recebimento e armazenamento de materiais. 4 
Mecânica dos solos. 4.1 Origem, formação e propriedades dos solos. 4.2 Índices físicos. 4.3 Pressões nos 
solos. 4.4 Prospecção geotécnica. 4.5 Permeabilidade dos solos; percolação nos solos. 4.6 Compactação 
dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa de recalques. 4.7 Resistência ao 
cisalhamento dos solos. 4.8 Empuxos de terra; estruturas de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade 
das fundações superficiais e estabilidade das fundações profundas. 5 Resistência dos materiais. 5.1 
Deformações. 5.2 Teoria da elasticidade. 5.3 Análise de tensões. 5.4 Flexão simples; flexão composta; 
torção; cisalhamento e flambagem. 6. Análise estrutural. 6.1 Esforço normal, esforço cortante, torção e 
momento fletor. 6.2 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. 6.3 
Estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; método dos deslocamentos; processo de Cross e linhas de 
influência em estruturas hiperestáticas. 7. Dimensionamento do concreto armado. 7.1 Estados limites; 
aderência; ancoragem e emendas em barras de armação. 7.2 Dimensionamento de seções retangulares sob 
flexão. 7.3 Dimensionamento de seções T. 7.4 Cisalhamento. 7.5 Dimensionamento de peças de concreto 
armado submetidas a torção. 7.6 Dimensionamento de pilares. 7.7. Detalhamento de armação em concreto 
armado. 7.8. Norma NBR 6118 (2003) – Projeto de estruturas de concreto – procedimentos. 8. Instalações 
prediais. 8.1 Instalações elétricas. 8.2 Instalações hidráulicas. 8.3 Instalações de esgoto. 8.4 Instalações de 
telefone e instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água quente). 9. 
Estradas e pavimentos urbanos. 10. Saneamento básico – tratamento de água e esgoto. 11. Noções de 
barragens e açudes. 12. Hidráulica aplicada e hidrologia. 13. Saúde e segurança ocupacional em canteiro de 
obra; 13.1. Norma NR 18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (118.0002). 
14. Responsabilidade Civil e Criminal em Obras de Engenharia e Conhecimentos legais sobre o 
enquadramento dos responsáveis referentes aos Art. nº 121 e 132 do Código Penal. 15. Patologia das obras 
de engenharia civil. 16. Engenharia de avaliações: legislação e normas, laudos de avaliação. 17. Licitações e 
contratos da Administração Pública (Lei n.º 8.666/93). 18. Qualidade. 18.1. Qualidade de obras e certificação 
de empresas; 18.2. Aproveitamento de resíduos e Sustentabilidade na construção; 18.3. Inovação 
tecnológica e Racionalização da construção; 18.4. Portaria no 134: Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade na Construção Habitacional - PBQP-H. , Ministério do Planejamento e Orçamento/1998; 19. 
Conhecimentos básicos de Estatística. 20. Ecologia e Meio Ambiente (Preservação Ambiental). .21. 
Conhecimentos básicos de Engenharia Rodoviária; 21.1 – Pavimentação e Revestimento Primário; 21.2 – 
Dimensionamento de equipamento rodoviário. 21.3 – Conservação e Restauração de rodovias e estradas. 
22. Conhecimentos de Editoração de planilhas eletrônicas (Excel) e Conhecimentos do AutoCad. Estatuto 
das Cidades (Lei Nacional 10.257/2001). Constituição Federal (do Art. 37 ao Art. 41; do Art. 205 ao Art. 217); 
Lei Orgânica e Código de Posturas do Município de Paço de Lumiar. 23. Aspectos econômicos, históricos, 
geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. Atualidades locais, do Brasil e do 
mundo. 
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ENGENHEIRO SANITARISTA 

Legislação Ambiental Estadual e Federal. Conhecimentos básicos de: Química orgânica e inorgânica, 
Mecânica dos Fluídos e Hidráulica, Termodinâmica, Sistemas de tratamento físico-químico e biológico de 
águas residuárias urbanas e industriais, Mecânica dos Solos, Geotécnica,Hidrogeologia, Hidrologia e 
Sistemas de Drenagem de Água, Sistemas de Abastecimento de Água. Acondicionamento, coleta, 
transporte e tratamento de Resíduos Sólidos. Fundamentos de Controle de Poluição Ambiental. Processos 
de produção de indústrias (químicas, metalúrgicas, mecânicas,de alimentos, de bebidas e etc.). Eletricidade. 
Cálculo e estatística. Escalas de leitura de mapas.Políticas públicas de infra-estrutura. Gerenciamento e 
gestão ambiental. Política Nacional de meio ambiente. SISNAMA. Avaliação de Impactos Ambientais: 
métodos e aplicação. Zoneamento ambiental. Política Nacional de recursos hídricos. Estudos de impacto 
ambiental e relatório de impacto ambiental. Licenciamento ambiental: conceito e finalidade, aplicação, 
etapas, licenças,competências, estudos ambientais, análise técnica, órgão intervenientes. Noções de 
cartografia. Noções de sensoriamento remoto e geoprocessamento. Conservação de solo e água. Técnicas 
de recuperação de áreas degradadas. Climatologia. Noções de Limnologia. Qualidade de águas. 
Saneamento básico. Ciclagem de nutrientes. Ecologia geral. Noções de análise social e econômica de 
projetos. Impactos ambientais de obras civis de infra-estrutura. RIMA. (Conhecimento, elaboração e 
legislação). Noções de sistemas e obras hidráulicas. Conceitos sobre geração de energia elétrica. Noções 
de obras, sistemas e estruturas de transmissão de energia. Noções de obras de normalização e 
regularização (drenagem, derrocamento). Código Florestal: Lei Nacional 4771/65. Lei 6938 – Política 
Nacional do Meio Ambiente; Lei 9433 Política nacional de Recursos hídricos e Resolução CONAMA 01/86 e 
237/97). Lei 9.605 (Crimes ambientais). Conhecimentos de Editoração de planilhas eletrônicas (Excel) e 
Conhecimentos do AutoCad. Estatuto das Cidades (Lei Nacional 10.257/2001). Constituição Federal (do Art. 
37 ao Art. 41; do Art. 205 ao Art. 217); Lei Orgânica e Código de Posturas do Município de Paço de Lumiar. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

Currículo; Processo Ensino e Aprendizagem. Projeto Político Pedagógico, Planejamento, Avaliação, Gestão 
Escolar. Educação e Trabalho. Educação e Sociedade, Educação de Jovens e Adultos. LDB e Legislação 
correlata. Constituição Federal (do art. 37 ao art. 41; do art. 205 ao art. 217). Estatuto da Criança e do 
Adolescente. MATEMÁTICA BÁSICA: Operações com números reais. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo 
Divisor Comum. Razão e Proporção. Porcentagem. Regra de Três Simples e Composta. Média Aritmética e 
Ponderada. Equação do 1°. Grau e do 2°. Grau. Sistemas de equações do 1°. Grau. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área e 
volume. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. INFORMÁTICA BÁSICA: Editoração de 
Textos (Word) e Planilhas Eletrônicas (Excel).  

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

ESPECIALISTA EM BRAILLE 

Fundamentos da Educação da Pessoa com Deficiência Visual. Atendimento Educacional Especializado na 
Área de Deficiência Visual. Informática para Pessoas com Deficiência Visual (DOSVOX). Grafia Braille para 
Informática: princípios básicos, sistema de prefixação, listas diversificadas de sinais, normas de aplicação. 
Métodos e Técnicas para uso do Soroban. Metodologia do Sistema Braille: leitura e escrita. Grafia Braille 
para a Língua Portuguesa: Sistema Braille: histórico, definição, simbologia. Código Braille na Grafia da 
Língua Portuguesa: Valor dos Sinais; Observações e Normas de aplicação: sinal de letra maiúscula, 
números e sinais com eles usados, sinal de itálico e outras variantes tipográficas, pontuação e sinais 
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acessórios. Disposição do Texto Braille. Símbolos usados em outros idiomas, inexistentes em Português ou 
representados por sinais Braille diferentes. Vocabulário de Termos e Expressões Empregados no Domínio 
do Sistema Braille. Parecer sobre a Grafia da Palavra "Braille". Portaria nº 319, de 26/02/1999 e Portaria 554 
de 26/04/2000 do Ministério de Educação. Código Matemático Unificado para Língua Portuguesa: prefixos 
alfabéticos e sinais unificadores; índices e marcas; números; operações aritméticas fundamentais e relações 
numéricas elementares; frações, potências e raízes; teoria de conjuntos e lógica; aplicações (funções) e 
geometria. Raciocínio Lógico. Políticas e ações afirmativas. Estatuto da Criança e do Adolescente. LDB e 
Legislação correlata. Leis Nacionais N.° 7.853/1989 e N.° 10.098/2000 e Decretos N.° 3.298/1999 e N.° 
5.296/2004. Informática Básica: Word, Excel e Internet. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

ESPECIALISTA EM LIBRAS 

Histórico das línguas de sinais: Origem e evolução da Língua de Sinais. Origem da LIBRAS. Importância da 
Língua de Sinais; História da Educação de Surdos: O surdo e a História de sua educação; As filosofias na 
educação de surdos: oralismo, comunicação total e bilinguismo. Aquisição da LIBRAS pela Criança Surda; 
História da Cultura Surda: Conceito de Cultura Surda. Aspectos da Cultura Surda; Comunidade Surda: 
Comunidades Surdas do Brasil e suas características. Identidade e Comunidade Surda. Conceito de 
Comunidade Surda; LIBRAS: Principais parâmetros. Aspectos gramaticais da LIBRAS; Legislação: Lei 
Nacional Nº 10.436, de 24/04/02, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e dá outras 
providências. Decreto Federal nº 5.626, de 22/12/05, que regulamenta a Lei nº 10.436; Educação Bilíngue 
para Surdos: O papel do instrutor/professor de LIBRAS. O papel do Tradutor e Intérpretes de LIBRAS.  
Raciocínio Lógico. Políticas e ações afirmativas. Estatuto da Criança e do Adolescente. LDB e Legislação 
correlata.  Leis Nacionais N.° 7.853/1989 e N.° 10.098/2000 e Decretos N.° 3.298/1999 e N.° 5.296/2004. 
Informática Básica: Word, Excel e Internet. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

FARMACÊUTICO  

Legislação farmacêutica e ética profissional. Medicamentos controlados e entorpecentes. Administração de 
Farmácia, dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de medicamentos, normas, rotinas e 
recursos humanos. Farmacotécnica: manipulação de formas oficiais e magistrais; preparação farmacêutica: 
noções básicas de filtração, destilação e esterilização. Conceitos básicos das drogas que atuam no 
organismo: princípio de ação de medicamentos e interação medicamentosa. Absorção, distribuição, 
farmacocinética, biotransformação e excreção de drogas. Antibióticos e Quimioterápicos: conceituação: 
agentes produtores e classificação. Toxicologia: farmacodependência. Controle de infecção hospitalar: anti-
sépticos, desinfetantes e esterilizantes. Medicamentos genéricos, medicamentos excepcionais, 
medicamentos específicos. Portaria 3916/98 Política nacional de medicamentos de 30/10/1998. 10 
Legislação farmacêutica: Lei Federal nº 5.991/73, Resolução nº 328/99, Portaria 344 do Ministério da Saúde 
de 12/05/1998 e Lei Federal nº 6.437/77. 11 Ética e legislação profissional. 12 Normas de armazenamento e 
transportes de fármacos. LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA E ÂMBITO PROFISSIONAL: Código de ética da 
profissão Farmacêutica.  

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

FISIOTERAPEUTA 

Fisioterapia: Ética profissional. Conceituação, recursos e objetivos. Reabilitação: conceituação, objetivos, 
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sociologia, processo e equipe técnica. Papel dos serviços de saúde. Modelos alternativos de atenção à 
saúde das pessoas deficientes. Processo de fisioterapia: semiologia; Exame e diagnóstico, postura; 
Diagnósticos das anomalias posturais (patomecânica e correção). Processos incapacitantes mais 
importantes (processo de trabalho, problemas de atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância: doenças 
infecto-contagiosas, neurologia. Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas. 
Fisioterapia em queimaduras. Fisioterapia em cardiologia e angiologia. Fisioterapia em ginecologia e 
reeducação obstétrica. Fisioterapia em geriatria. Reabilitação profissional: conceito, objetivos, processo e 
equipe técnica. Recursos terapêuticos em Fisioterapia. Prevenção: modelos alternativos de atenção e à 
saúde. Ética e Legislação profissional. SAÚDE PÚBLICA: Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições e 
Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão; 
Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde em rede e 
níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde: 
Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS – 
Norma Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; A 
obrigatoriedade de notificação pelos profissionais de saúde, de algumas doenças transmissíveis – Relação 
de doenças para o Brasil e Estado do Maranhão (Portarias); Participação popular e controle social no SUS. 
O Conselho de Saúde: Nacional e Estadual e Municipal. Sistema de Organização dos serviços de saúde no 
Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de 
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 
controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 
estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e 
critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e 
do trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 
população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

FONOAUDIÓLOGO 

Sistema do Aparelho Auditivo: bases anatômicas e funcionais. 2. Audiologia Clínica. 3. Procedimentos 
subjetivos de testagem audiológica – indicação, seleção e adaptação do aparelho de ampliação sonora 
individual. 4. Audiologia do Trabalho: ruído, vibração e meio-ambiente. 5. Audiologia Educacional. 6. 
Neurofisiologia do Sistema Motor da Fala. Funções Neurolinguística. Sistema Sensório-motor-oral – etapas 
evolutivas. Desenvolvimento da linguagem. 7. Deformidade crâneo-faciais. Características fonoaudiológicas. 
8. Avaliação mio-funcional. Tratamento fonoaudiológico. 9. Distúrbio da voz. Disfonias. Aspectos 
preventivos. Avaliação e fonoterapia. 10. Distúrbio de Linguagem da Fala e da Voz decorrentes de fatores 
neorológicos congênitos, psiquiátricos, psicológicos e sócio-ambientais. Desvios fonológicos. 11. Fisiologia 
de deglutição. Desequilíbrio da musculação oro-facial e desvios da deglutição. Prevenção, avaliação e 
terapia mio-funcional. 12. Disfonias: teorias, avaliação e tratamento fonoaudiológico. 13. Distúrbio da 
Aprendizagem da linguagem escrita: prevenção, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica. 14. Aleitamneto 
materno: vantagens – fisiologia da lactação. 15. Assistência Fonoaudiológica Domiciliar (Reabilitação 
Baseada na Comunidade – RBC) 16. Ética e legislação profissional.  SAÚDE PÚBLICA: Organização dos 
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de 
saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação 
atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e 
enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos 
e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário 
e do trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 
população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 
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Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

MÉDICO – AUDITOR  

Auditoria e na Assistência Ambulatorial e Hospitalar no SUS. Sistemas Informatizados em Auditorias no 
SUS; Contratação de Serviços no SUS; Glosas em Auditoria no SUS Procedimentos de auditoria em sistema 
de saúde: definições e conceitos; Objetivos; Tipos e campo de atuação da auditoria; Perfil do auditor; 
Auditoria analítica; Auditoria operativa; Apuração de denuncia; Normas de vigilância sanitária para 
estabelecimento de saúde. Financiamento no SUS: forma de repasse de Recursos Federais; Programas 
financiados pelo piso de atenção básica; Utilização de Recursos Federais no SUS. Orçamento como 
instrumento de controle. Noções de planejamento estratégico. Habilitação para gestão no SUS. Programa 
saúde da família. Programa saúde da mulher. Programa saúde de criança. Programa de saúde bucal. 
Programa de hipertensão. Programa de diabetes. Programa de controle da tuberculose. Programa de 
controle da hanseníase. Modelo de Atenção, Regulação Assistencial. Programa de Saúde Mental. 
Documentos oficiais: Constituição Brasileira na área de Saúde; Código de Defesa do Consumidor; Código de 
Ética Medica; Lei 8666/93; Procedimentos para Pagamento de Produção Ambulatorial no SUS; 
Procedimentos de liberação de Atualização de Internação Hospitalar; Procedimentos de liberação de 
Autorização de Procedimentos de Média e Alta Complexidade. Sociedade e Saúde: Políticas de Saúde, 
Epidemiologia aplicada à Administração de Serviços de Saúde e Economia aplicada à Saúde. Quantificação 
dos Problemas de Saúde. Estatística Vital e Sistemas de Informação em Saúde. Planejamento dos Serviços 
de Saúde; Planejamento em Saúde, Auditoria em Serviços de Saúde e Avaliação dos Serviços de Saúde. 
Administração da Produção nos Serviços de Saúde. Planejamento Físico nos Serviços de Saúde. Visitas a 
Serviços de Saúde. LEGISLAÇÃO: Política Nacional de Saúde. Conceito de saúde instituído na Constituição 
Federal - Título VII/cap.II Saúde. Determinantes sociais da saúde. Sistema Único de Saúde - SUS Lei 
8.080/90 e a municipalização do setor. Normas Operacionais de Atenção a Saúde - NOAS - 2001. Emenda 
Constitucional N.°. 29. Controle Social em Saúde e Lei 8.142/90; Conselhos e Conferências de Saúde. 
Planejamento em saúde. Conceito, tipos de planejamento. Organização dos serviços de saúde pública e a 
rede de atenção à saúde. Doenças como problema de Saúde Pública: emergente, reemergentes , 
persistentes e descendentes. Política Nacional de Atenção Básica. Política de Educação Permanente em 
Saúde e a Educação Permanente para o Controle Social (eixos temáticos). Pacto pela Saúde: Pacto pela 
Vida, em defesa do SUS e de Gestão. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

MÉDICO GERIATRA 

Teorias, fisiologia e biologia do envelhecimento; Aspectos psicológicos e sexualmente no idoso; Distúrbios 
genéticos e envelhecimento; Doenças iatrogênicas e dosagem medicamentosa no tratamento do idoso; 
Doenças do coração e dos vasos sanguíneos: coração senil; alterações valvulares; endocardites; 
insuficiência coronariana, síndromes anginosas e infarto agudo do miocárdio; miocardiopatias; pericardite; 
cor pulmonale; arritmias; hipertensão e hipotensão arterial; arteriopatias e arterites; doenças das veias e dos 
linfáticos.; Doenças do aparelho respiratório: doenças da laringe, traquéia e brônquios; infecções 
respiratórias altas e baixas; tuberculose; trombembolismo pulmonar; doença pulmonar obstrutiva crônica, 
neoplasias pulmonares; doenças pulmonares ocupacionais.; Doenças do sistema hematopoético: anemias; 
leucemias; linfomas; policitemia; mielofibrose; citopenias; doenças hemorrágicas e trombóticas; mieloma 
múltiplo.; Doenças do aparelho digestivo: doenças da cavidade oral, faringe e esôfago; gastrite, dença 
ulcerosa péptica e tumores; diverticulose; síndromes disabsortivas; diarréia e constipação; angina abdominal 
e isquemia mesentérica; enterocolites; síndromes oclusivas; tumores intestinais; patologia anorretal; 
afecções hepatobiliares; pancreatites e tumores pancreáticos.; Doenças do aparelho urogenital: distúrbios 
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do equilíbrio hidreletrolítico e ácido-básico; insuficiência renal; glomerulonefrites; glomerulopatias no 
diabetes mellitus; amiloidose renal; infecções do trato urinário; tuberculose geniturinária; doença calculosa; 
tumores renais e de bexiga; síndromes estenosantes das vias urinárias; prostatites; adenoma e câncer de 
próstata; tumores ovarianos, uterinos e da vulva; prolapso genital.; Doenças metabólicas e endócrinas: 
diabetes mellitus; hipoglicemia; obesidade; síndrome consumptiva; alterações no metabolismo do ácido 
úrico; bócio e hipotireoidismo; hipertireoidismo e tireoidites; tumores tireoidianos, hiper e 
hipoparatireoidismo; insuficiência róteses cirúrgicas antibioticotera ia no idoso imunização. Doenças 
osteoarticulares: artro atias degenerativas artrite reumatóide; artrite séptica; osteoporose; metástases e 
fraturas patológicas; doença de Paget.; Doenças do sistema nervoso: acidentes vasculares cerebrais; 
síndrome demencial; hidrocefalia; encefalopatias metabólicas e inflamatórias; tumores cerebrais; síndromes 
medulares; neurossífilis; epilepsias; traumatismo craniano; neurites, polineurites e nevralgias; miopatias.; 
Doenças psiquiátricas: depressão; esquizofrenia; síndrome psicoorgânicas; alcoolismo e abstinência.; 
Doenças oftalmológicas: catarata; glaucoma; degeneração macular senil.; Doenças otorrinolaringológicas: 
perturbações auditivas; zumbidos e vertigens; disartrias.; Doenças dermatológicas no idoso: úlceras de 
decúbito; lesões pigmentares.; Principais emergências no paciente idoso.Ética e Legislação profissional. 
LEGISLAÇÃO/SAÚDE PÚBLICA: Política Nacional de Saúde. Conceito de saúde instituído na Constituição 
Federal - Título VII/cap.II Saúde. Determinantes sociais da saúde. Sistema Único de Saúde - SUS Lei 
8.080/90 e a municipalização do setor. Normas Operacionais de Atenção a Saúde - NOAS - 2001. Emenda 
Constitucional N.° 29. Controle Social em Saúde e Lei 8.142/90; Conselhos e Conferências de Saúde. 
Planejamento em saúde. Conceito, tipos de planejamento. Organização dos serviços de saúde pública e a 
rede de atenção à saúde. Doenças como problema de Saúde Pública: emergente, reemergentes , 
persistentes e descendentes. Política Nacional de Atenção Básica. Política de Educação Permanente em 
Saúde e a Educação Permanente para o Controle Social (eixos temáticos). Pacto pela Saúde: Pacto pela 
Vida, em defesa do SUS e de Gestão. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

MÉDICO – GINECOLOGISTA 

1. Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino; 2. Fisiologia do ciclo menstrual; disfunções 
menstruais; anomalias congênitas e intersexo; distúrbios do desenvolvimento puberal; climatério; 
vulvovagites e cervicites ; doença inflamatória pélvica aguda e crônica; 3. Doenças sexualmente 
transmissíveis; 4. Abdômen agudo em ginecologia; 5. Endometriose; 6. Distopias genitais; 7.Distúrbios 
urogenitais; 8. Patologias benignas e malignas da mama; patologias benignas e malignas da vulva; 
vagina útero e ovário ;9. Interpretação de exames citológicos e diagnósticos da lesão precursora do 
câncer cérvico uterino; 10. Noções de rastreamento; estadiamento e tratamento do câncer da mama; 
11.Esterilidade conjugal; planejamento familiar; 12.Ética em ginecologia e obstetrícia; 13.Anatomia e 
fisiologia da gestação; 14.Diagnóstico de gravidez e determinação da idade gestacional; 15.Assistência 
pré-natal na gestação normal e avaliação de alto risco obstétrico; 16. Diagnóstico de malformações 
fetais; aborto, gravidez ectópica, mola hydatiforme, corioncarcinoma: diagnóstico, fisiopatologia e 
tratamento; transmissões de infecções maternas fetais; 17. Doenças hipertensivas na gestação; 18. 
Pré-eclampsia; diagnóstico, manejo e tratamento; 19.Diabetes melitus da gestação; 20. Cardiopatias, 
21.Doenças renais e outras condições clínicas na gestação; 22. HIV/AIDS na gestação; prevenção da 
transmissão vertical; 23.Mecanismo do trabalho de parto; 24. Assistência ao parto e uso do partograma; 
25. Distócias, 26.Indicações de césares e fórceps; 27. Rotura prematura de membranas, 28. Condução; 
29. Indicações de analgesia e anestesia intraparto; 30.Indicação de histerectomias puerperais, 
31.Hemorragia de terceiro trimestre; 32.Sofrimento fetal crônico e agudo; 33. Prevenção da 
prematuridade; 34. Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas. 35. Ética e 
Legislação profissional. LEGISLAÇÃO: Política Nacional de Saúde. Conceito de saúde instituído na 
Constituição Federal - Título VII/cap.II Saúde. Determinantes sociais da saúde. Sistema Único de Saúde 



 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR 

65130-000 Praça Nossa Senhora da Luz, S/N – Centro 

CNPJ: 06.003.636/0001-73                                  
 

 

 

 

 80 

- SUS Lei 8.080/90 e a municipalização do setor. Normas Operacionais de Atenção a Saúde - NOAS - 
2001. Emenda Constitucional N.°. 29. Controle Social em Saúde e Lei 8.142/90; Conselhos e 
Conferências de Saúde. Planejamento em saúde. Conceito, tipos de planejamento. Organização dos 
serviços de saúde pública e a rede de atenção à saúde. Doenças como problema de Saúde Pública: 
emergente, reemergentes, persistentes e descendentes. Política Nacional de Atenção Básica. Política 
de Educação Permanente em Saúde e a Educação Permanente para o Controle Social (eixos 
temáticos). Pacto pela Saúde: Pacto pela Vida, em defesa do SUS e de Gestão. 

2. Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e 
Microrregião. Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

MÉDICO DO TRABALHO 

Clínica médica: cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares. Doenças 
pulmonares. Doenças gastrointestinais e hepáticas. Doenças renais. Doenças endócrinas. Doenças 
reumáticas. Doenças infecciosas e terapia antibiótica. HIV. Noções de ética médica. Cefaléias e neuropatias. 
Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso 
corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas. Medicina do Trabalho. Noções gerais de medicina. 
Noções específicas ligadas à saúde do trabalhador. Atividade e carga de trabalho; atividade física e riscos à 
saúde; trabalho sob pressão temporal e riscos à saúde; trabalho noturno e em turnos; Papéis e 
responsabilidades de empregadores e trabalhadores e de suas organizações representativas com respeito à 
segurança e saúde no trabalho no Brasil. Legislação em Saúde, Trabalho e Previdência: Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT; 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; Política Nacional de Saúde do Trabalhador; segurança e saúde no trabalho nas Normas Internacionais 
da Organização Internacional do Trabalho – OIT. Legislação Previdenciária: Benefícios, aposentadoria, 
acidente de trabalho: LTCAT, PPP e NTEP. Resoluções e Pareceres dos CFM/CRM pertinentes ao exercício 
da Medicina do Trabalho. Lei 3298/99 que aborda as pessoas com deficiência e a inclusão no mercado de 
trabalho. Relação saúde e trabalho: estudo dos ambientes e das condições de trabalho, com as ferramentas 
da higiene do trabalho, da ergonomia e da psicologia do trabalho; Impacto do trabalho sobre a segurança e 
saúde dos trabalhadores: indicadores de saúde – grupos de risco e doenças dos trabalhadores; situação 
atual da saúde dos trabalhadores no Brasil; Epidemiologia ocupacional: tipos de estudos epidemiológicos, 
métodos quantitativos, coeficientes e taxas: incidência, prevalência, gravidade, letalidade, mortalidade, risco 
relativo; Vigilância em saúde do trabalhador: Relação de doenças profissionais no âmbito da Previdência 
Social. Acidentes do Trabalho: Emissão de CAT. Programa de prevenção de riscos ocupacionais; CIPA e 
mapa de riscos; Conduta Administrativa; Éticas e legais; ato médico pericial; responsabilidade legal do 
médico do trabalho; registro de dados, arquivo e documentação médica em saúde do trabalhador. Ética e 
legislação profissional. LEGISLAÇÃO/SAÚDE PÚBLICA: Política Nacional de Saúde. Conceito de saúde 
instituído na Constituição Federal - Título VII/cap.II Saúde. Determinantes sociais da saúde. Sistema Único 
de Saúde - SUS Lei 8.080/90 e a municipalização do setor. Normas Operacionais de Atenção a Saúde - 
NOAS - 2001. Emenda Constitucional N.° 29. Controle Social em Saúde e Lei 8.142/90; Conselhos e 
Conferências de Saúde. Planejamento em saúde. Conceito, tipos de planejamento. Organização dos 
serviços de saúde pública e a rede de atenção à saúde. Doenças como problema de Saúde Pública: 
emergente, reemergentes , persistentes e descendentes. Política Nacional de Atenção Básica. Política de 
Educação Permanente em Saúde e a Educação Permanente para o Controle Social (eixos temáticos). Pacto 
pela Saúde: Pacto pela Vida, em defesa do SUS e de Gestão. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

MÉDICO – NEFROLOGISTA   

Provas de função renal. Equilíbrio Hidroeletrolítico: Equilíbrio do sódio; Equilíbrio da água; Equilíbrio do 
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potássio; Metabolismo do cálcio; Metabolismo do magnésio; Plano de reposição hidroeletrolítica. Equilíbrio 
ácidobásico: Aspectos fisiológicos; Aspectos clínicos; Aspectos Laboratoriais; plano de correção de 
distúrbios ácido‐básicos. Sídromes renais: o rim da doença sistêmica hipertensiva; Síndrome nefrítica; 

Síndrome nefrótica; Infecções urinárias; Insuficiência renal e aguda; Insuficiência renal crônica; Nefropatias 
congênitas; O rim nas doenças sistêmicas; Nefropatia tóxica. Procedimentos dialíticos: Acesso vascular para 
hemodiálise; Anticoagulação; Indicações de diálise peritoneal e Hemodiálise; Complicações da diálise 
peritoneal e hemodiálise. Evolução dos pacientes em diálise: problemas clínicos; Anestesia e uso de drogas 
em pacientes com insuficiência renal crônica e aguda em tratamento dialítico. Transplante renal: Preparação 
do receptor; Preparação do doador; Imunossupressão no transplante renal; Controle clínico do receptor 
pós‐transplante; Complicações clínicas. O Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos. Fundamentação 

Jurídica e organizacional do SUS: Princípios e Diretrizes do SUS. Constituição Federal art. 196 a 200, Leis 
Orgânicas da Saúde:Lei Federal nº 8.080/1990, Lei Federal nº 8142/1990; Portaria GM nº 687/2006 – 
Aprova a Política de Promoção da Saúde. A Estratégia de Saúde da Família: Portaria GM nº 1625/2007 – 
Altera atribuições dos profissionais das Equipes de Saúde da Família – ESF dispostas na Política Nacional 
de Atenção Básica, Portaria nº 648/GM/2006 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo 
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família 
(PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), Portaria GM nº 154/2008 – Cria os Núcleos 
de apoio a Saúde da Família – NASF e Portaria/SS/GAB/Nº 283/2007 Diretrizes normas para organização 
da Atenção Básica baseada na Estratégia de Saúde da Família. O Financiamento: Constituição Federal art. 
196 a 200, Lei Orgânica da Saúde: Lei Federal nº 8142/1990. Controle Social: Lei Orgânica da Saúde: Lei 
federal 8142/1990. Pacto pela Saúde: Portaria nº 399/GM/2006 - Divulga o Pacto pela Saúde. Ética e 
Legislação profissional. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

MÉDICO – CARDIOLOGISTA  

Cardiologia Básica – Anatomia, fisiologia, semiologia, farmacologia, Fatores de risco cardiovascular: 
Tabagismo: Epidemiologia e tratamento. Sedentarismo e prescrição de atividade física. Semiologia do 
aparelho cardiovascular; 2. Método diagnóstico: eletrocardiografia. Ecocardiografia. Medicina nuclear. 
Hemodinâmica. Ressonância magnética. Radiologia; Cardiopatia valvar, remodelação ventricular natural e 
pós operatória, Exercício físico na fisiopatologia cardiovascular, Fisiopatologia de doenças vasculares: 
disfunção endotelial, desequilíbrio redox e inflamação, miocardiopatias e insuficiência cardíaca, arritmias 
cardíacas e eletrofisiologia intervencionista, cirurgia cardiovascular. Cardiopatias congênitas cianóticas e 
acianóticas; Prevenção Primária e Prevenção Secundária de Eventos Cardiovasculares; Dislipidemias: 
Diagnóstico e Tratamento. Hipertenção arterial. Isquemia miocárdica. Doença reumática. Valvulopatias. 
Miocardiopatias. Insuficiência cardíaca congastiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas; Pericardites 
Agudas. Cardiopatia e Gravidez. Síndrome Coronariana Aguda sem Supradesnivelamento do Segmento ST 
(Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supra de ST). Infarto Agudo do Miocárdio com Elevação 
de Segmento ST; Prescrição de Exercício em Cardiopatias; Morte Cardíaca Súbita. Marca-passos artificiais. 
Endocardite infecciosa. Doenças do pericárdio e doenças da aorta. Embolia pulmonar – Hipertensão 
pulmonar – Cor pulmonar – Infecções pulmonares. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular; 
Dislipidemias e Aterrosclerose, Cardiologia pediátrica: Embriogênese, cardiopatias congênitas cianóticas e 
acinóticas. Cardiologia da Mulher: Cardiopatia e gravidez, reposição hormonal. Propedêutica em 
Cardiologia: Ecocardiografia na HAS, ICC, isquemia, congênitas, válvulas. Eletrocardiografia: Conceito 
básicos e principais patologias. Teste ergométrico: Conceitos básicos e consenso SBC. Cardiologia Nuclear: 
Cintilografia, renossonância nuclear e tomografia. Insuficiência Cardíaca – Diagnóstico clínico, laboratorial e 
etiológico ICC: Tratamento. Infarto do miocárdio – Conceito, diagnóstico clínico e laboratorial, miocárdio 
hibernado e atordoado, tratamento clínico, sala de emergência e medicamentoso, arritmias e bloqueios no 
IAM. Cardiologia intervencionista-hemodinâmica: Cineangiocoronariografia: Método, indicação e 
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interpretação. Cardiologia cirúrgica – ICC, Válvulopatias, congênitas e Coronariopatias - Risco cirúrgico 
cardíaco e não cardíaco. Emergências Cardiológicas – Estado de choque, ressucitação cardiovascular, 
Hipotensão arterial, crise hipertensiva. Doenças da Aorta, Cor pulmonale, Tromboembolismo Pulmonar. 
Arritmias cardíacas – Bases eletrofisiológicas e etiológicas Bradiarritmias e taquiarritmias supraventriculares 
e ventriculares. Bloqueios AV. Eletrofisiologia e Holter 24hs. Ética e Legislação Profissional. Plano de 
Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. Ética e Legislação profissional. 
LEGISLAÇÃO/SAÚDE PÚBLICA: Política Nacional de Saúde. Conceito de saúde instituído na Constituição 
Federal - Título VII/cap.II Saúde. Determinantes sociais da saúde. Sistema Único de Saúde - SUS Lei 
8.080/90 e a municipalização do setor. Normas Operacionais de Atenção a Saúde - NOAS - 2001. Emenda 
Constitucional N.° 29. Controle Social em Saúde e Lei 8.142/90; Conselhos e Conferências de Saúde. 
Planejamento em saúde. Conceito, tipos de planejamento. Organização dos serviços de saúde pública e a 
rede de atenção à saúde. Doenças como problema de Saúde Pública: emergente, reemergentes , 
persistentes e descendentes. Política Nacional de Atenção Básica. Política de Educação Permanente em 
Saúde e a Educação Permanente para o Controle Social (eixos temáticos). Pacto pela Saúde: Pacto pela 
Vida, em defesa do SUS e de Gestão. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

MÉDICO – ENDOCRINOLOGISTA  

Hipotálamo-hiófise: regulação de secreção neuroendócrina. Doenças neuroendócrinas. Adeno-hipófise: 
fisiologia, patologia, avaliação laboratorial e tratamento. Tumores hipofisários secretantes e não secretantes. 
Síndrome de sela vazia. Hipopituitarismo parcial e total. Neurohipófise: fisiologia, patologia, avaliação 
laboratorial e tratamento. Diabetes insipidus. Prolactinomas. Tiróide: fisiologia, patologia, provas de função e 
tratamento. Hipotiroidismo. Hipertirodismo. Tiroidites. Neoplasias. Bócio. Paratiróide: fisiologia, patologia, 
provas de função e tratamento. Paratormônio e Calcitonina. Hipoparatiroidismo. Hiperparatiroidismo. 
Hipercalcemias. Raquitismo e Osteomalácia. Outras doenças osteo-metabólicas. Adrenal: fisiologia, 
patologia, provas de função e tratamento. Doenças da córtex e medular: hipo e hiperfunção e tumores. 
Gônadas: fisiologia, patologia, provas de função e tratamento. Desordens da diferenciação sexual. 
Desordens endócrino-ovarianas. Desordens endócrino-testiculares. Ginecomastia. Hormônios gastro-
intestinais: fisiologia. Pâncreas: fisiologia, patologia, provas de função e tratamento. Diabetes mellitus. 
Hipoglicemias. Dislipidemias: fisiologia do metabolismo lipídico, patologia, avaliação laboratorial e 
tratamento. Obesidade: fisiologia, patologia, provas de função e tratamento. Erros inatos do metabolismo: 
fisiologia, patologia, diagnóstico e tratamento.  Ética e Legislação profissional. LEGISLAÇÃO/SAÚDE 
PÚBLICA: Política Nacional de Saúde. Conceito de saúde instituído na Constituição Federal - Título 
VII/cap.II Saúde. Determinantes sociais da saúde. Sistema Único de Saúde - SUS Lei 8.080/90 e a 
municipalização do setor. Normas Operacionais de Atenção a Saúde - NOAS - 2001. Emenda Constitucional 
N.° 29. Controle Social em Saúde e Lei 8.142/90; Conselhos e Conferências de Saúde. Planejamento em 
saúde. Conceito, tipos de planejamento. Organização dos serviços de saúde pública e a rede de atenção à 
saúde. Doenças como problema de Saúde Pública: emergente, reemergentes , persistentes e 
descendentes. Política Nacional de Atenção Básica. Política de Educação Permanente em Saúde e a 
Educação Permanente para o Controle Social (eixos temáticos). Pacto pela Saúde: Pacto pela Vida, em 
defesa do SUS e de Gestão. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

MÉDICO – OFTALMOLOGISTA  

Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária, Emergências 
clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções 
hospitalares; Embriologia ocular. Anatomia e histologia ocular: órbita - conteúdo e relações anatômicas. 
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Pálpebras e conjuntiva. Globo ocular e túnicas fibrosas, vascular e nervosa. Meios dióptricos. Músculos 
extrínsecos. Aparelho lacrimal. Fisiologia da visão. Refração: noções de óptica oftálmica. Vícios de refração. 
Prescrição de óculos e lentes de contato. Patologia, diagnóstico e tratamento das doenças do(a): órbita, 
conjuntiva, esclera, úvea, retina, vítreo, cristalino e aparelho lacrimal e pálpebra. Glaucoma: classificação. 
Quadro clínico. Diagnóstico. Tratamento clínico e cirúrgico. Estrabismo: classificação. Quadro clínico. 
Diagnóstico. Tratamento clínico e cirúrgico. Repercussões oculares de patologias sistêmicas. Urgências em 
oftalmologia: clínicas e cirúrgicas. Visão sub normal:  diagnóstico e tratamento cirúrgico. Transplante de 
córnea. Campo visual manual e computadorizado. Retina: diagnóstico, exames e tratamento clínico e 
cirúrgico. Pré e pós-operatório em oftalmologia. Vitrectomia e vítreo. Laser e suas aplicações em 
oftalmologia. Órtese e prótese ocular. O Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos. Fundamentação 
Jurídica e organizacional do SUS: Princípios e Diretrizes do SUS, Constituição Federal art. 196 a 200, Leis 
Orgânicas da Saúde:Lei Federal Nº 8.080/1990, Lei Federal nº 8142/1990; Portaria GM Nº 687/2006 – 
Aprova a Política de Promoção da Saúde. A Estratégia de Saúde da Família: Portaria GM nº 1625/2007 – 
Altera atribuições dos profissionais das Equipes de Saúde da Família – ESF dispostas na Política Nacional 
de Atenção Básica, Portaria nº 648/GM/2006 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo 
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família 
(PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), Portaria GM nº 154/2008 – Cria os Núcleos 
de apoio a Saúde da Família – NASF e Portaria/SS/GAB/Nº 283/2007 – Diretrizes normas para organização 
da Atenção Básica baseada na Estratégia de Saúde da Família. O Financiamento: Constituição Federal art. 
196 a 200, Lei Orgânica da Saúde: Lei Federal nº 8142/1990. Controle Social: Lei Orgânica da Saúde: Lei 
federal 8142/1990. Pacto pela Saúde: Portaria nº 399/GM/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do referido Pacto. Ética e Legislação profissional. 
LEGISLAÇÃO/SAÚDE PÚBLICA: Política Nacional de Saúde. Conceito de saúde instituído na Constituição 
Federal - Título VII/cap.II Saúde. Determinantes sociais da saúde. Sistema Único de Saúde - SUS Lei 
8.080/90 e a municipalização do setor. Normas Operacionais de Atenção a Saúde - NOAS - 2001. Emenda 
Constitucional N.° 29. Controle Social em Saúde e Lei 8.142/90; Conselhos e Conferências de Saúde. 
Planejamento em saúde. Conceito, tipos de planejamento. Organização dos serviços de saúde pública e a 
rede de atenção à saúde. Doenças como problema de Saúde Pública: emergente, reemergentes , 
persistentes e descendentes. Política Nacional de Atenção Básica. Política de Educação Permanente em 
Saúde e a Educação Permanente para o Controle Social (eixos temáticos). Pacto pela Saúde: Pacto pela 
Vida, em defesa do SUS e de Gestão. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

MÉDICO – ORTOPEDISTA 

Exames complementares invasivos e não invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária, Emergências 
clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções 
hospitalares; Traumatologia: fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar, fratura da pélvis, fratura 
do acetátulo, fratura e luxação dos ossos dos pés, tornozelo, joelho, lesões meniscais e ligamentares, fratura 
diafisária do fêmur, fratura transtrocanteriana, fratura do colo do fêmur, fratura do ombro, fratura da clavícula 
e extremidade superior e diáfise do úmero, fratura da extremidade distal do úmero,luxação do cotovelo e 
fratura da cabeça do rádio, fratura e luxação da monteggia, fratura diafisária dos ossos do antebraço; fratura 
de Colles e Smith, luxação do carpo, fratura do escafóide capal. Traumatologia da mão: fratura 
metacarpiana e falangiana, ferimentos da mão, lesões dos tendões flexores e extensores dos dedos. 
Anatomia e radiologia em ortopedia e traumatologia, anatomia do sistema osteoarticular. Radiologia. 
Tomografia. Ressonância Nuclear Magnética, Ultra-sonografia do sistema osteoarticular. Anatomia do 
sistema muscular. Anatomia dos vasos e nervos. Anatomia cirúrgica: vias de acesso, traumatologia e 
anomalias congênitas. O Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos. Fundamentação Jurídica e 
organizacional do SUS: Princípios e Diretrizes do SUS ,Constituição Federal art. 196 a 200, Leis Orgânicas 
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da Saúde:Lei Federal nº 8.080/1990, Lei Federal nº 8142/1990; Portaria GM nº 687/2006 – Aprova a Política 
de Promoção da Saúde. A Estratégia de Saúde da Família: Portaria GM nº 1625/2007 – Altera atribuições 
dos profissionais das Equipes de Saúde da Família – ESF dispostas na Política Nacional de Atenção Básica, 
Portaria nº 648/GM/2006 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o 
Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), Portaria GM nº 154/2008 – Cria os Núcleos de apoio a 
Saúde da Família – NASF e Portaria/SS/GAB/Nº 283/2007 – Diretrizes normas para organização da Atenção 
Básica baseada na Estratégia de Saúde da Família. O Financiamento: Constituição Federal art. 196 a 200, 
Lei Orgânica da Saúde: Lei Federal nº 8142/1990. Controle Social: Lei Orgânica da Saúde: Lei Nacional 
8142/1990. Pacto pela Saúde: Portaria nº 399/GM/2006 - Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação 

do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do referido Pacto. Ética e Legislação profissional. 
LEGISLAÇÃO/SAÚDE PÚBLICA: Política Nacional de Saúde. Conceito de saúde instituído na Constituição 
Federal - Título VII/cap.II Saúde. Determinantes sociais da saúde. Sistema Único de Saúde - SUS Lei 
8.080/90 e a municipalização do setor. Normas Operacionais de Atenção a Saúde - NOAS - 2001. Emenda 
Constitucional N.° 29. Controle Social em Saúde e Lei 8.142/90; Conselhos e Conferências de Saúde. 
Planejamento em saúde. Conceito, tipos de planejamento. Organização dos serviços de saúde pública e a 
rede de atenção à saúde. Doenças como problema de Saúde Pública: emergente, reemergentes , 
persistentes e descendentes. Política Nacional de Atenção Básica. Política de Educação Permanente em 
Saúde e a Educação Permanente para o Controle Social (eixos temáticos). Pacto pela Saúde: Pacto pela 
Vida, em defesa do SUS e de Gestão. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

MÉDICO PEDIATRIA (PEDIATRA) 

1. Mortalidade na infância; 2 Nutrição e seus desvios; 3. Crescimento e desenvolvimento; 4. Imunizações; 5. 
Acidentes na infância: Prevenção e tratamento; 6. Diarréias; 7. Distúrbios hidrocletrrolícos e acidobásicos; 
8.Distúrbios metabólicas; 9.Doenças infecciosas e parasitárias; 10.Doenças respiratórias na infância; 
doenças alérgicas na infância; 11.Cardiopatias congênitas; 12.Doenças reumáticas; 13.Insuficiência 
Cardíaca; 14.Choque; 15.Ressuscitação cardipulmonar; 16.Cetoacitose diabética; 17.Anemias; 18.Púrpuras 
e micoses colagenoses; 19.Convulsão; 20.Afecções do aparelho genito- urinário; 21.Emergências cirúrgicas 
na infância; 22.Abordagem da criança politraumatizada; 23.Síndrome de Maus-tratos. 24. Ética e Legislação 
Profissional. LEGISLAÇÃO/SAÚDE PÚBLICA: Política Nacional de Saúde. Conceito de saúde instituído na 
Constituição Federal - Título VII/cap.II Saúde. Determinantes sociais da saúde. Sistema Único de Saúde - 
SUS Lei 8.080/90 e a municipalização do setor. Normas Operacionais de Atenção a Saúde - NOAS - 2001. 
Emenda Constitucional N.° 29. Controle Social em Saúde e Lei 8.142/90; Conselhos e Conferências de 
Saúde. Planejamento em saúde. Conceito, tipos de planejamento. Organização dos serviços de saúde 
pública e a rede de atenção à saúde. Doenças como problema de Saúde Pública: emergente, reemergentes 
, persistentes e descendentes. Política Nacional de Atenção Básica. Política de Educação Permanente em 
Saúde e a Educação Permanente para o Controle Social (eixos temáticos). Pacto pela Saúde: Pacto pela 

Vida, em defesa do SUS e de Gestão. //// Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do 

Município de Paço do Lumiar e Microrregião. Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

MÉDICO – PLANTONISTA  

1 Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; respostas endócrinas e metabólicas aos traumas; 
reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. 2 Trauma; politraumatismo; choque; infecções 
e complicações em cirurgia. 3 Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. 4 Lesões por 
agentes físicos, químicos e biológicos; queimaduras. 5 Hemorragias interna e externa; hemostasia; 
sangramento cirúrgico e transfusão. 6 Noções importantes para o exercício da Cirurgia Geral sobre 
oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica e urológica; ginecologia e obstetrícia. 7 
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Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar. 8 Tétano; mordeduras de animais. 9 Cirurgia 
de urgência; lesões viscerais intra-abdominais. 10 Abdome agudo inflamatório, traumático penetrante e por 
contusão. 11 Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo; tireóide e paratireóide; 
tumores da cabeça e do pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. 12 Doenças venosa, 
linfática e arterial periférica. 13 Esôfago e hérnias diafragmáticas. 14 Estômago, duodeno e intestino 
delgado. 15 Cólon, apêndice, reto e ânus. 16 Fígado, pâncreas e baço. 17 Vesícula biliar e sistema biliar 
extra-hepático. 18 Peritonites e abscessos intra-abdominais. 19 Hérnias da parede abdominal. 20 Parede 
abdominal; epíploo; mesentério; retroperitônio. 21. Ética e Legislação Profissional. LEGISLAÇÃO/SAÚDE 
PÚBLICA: Política Nacional de Saúde. Conceito de saúde instituído na Constituição Federal - Título 
VII/cap.II Saúde. Determinantes sociais da saúde. Sistema Único de Saúde - SUS Lei 8.080/90 e a 
municipalização do setor. Normas Operacionais de Atenção a Saúde - NOAS - 2001. Emenda Constitucional 
N.° 29. Controle Social em Saúde e Lei 8.142/90; Conselhos e Conferências de Saúde. Planejamento em 
saúde. Conceito, tipos de planejamento. Organização dos serviços de saúde pública e a rede de atenção à 
saúde. Doenças como problema de Saúde Pública: emergente, reemergentes , persistentes e 
descendentes. Política Nacional de Atenção Básica. Política de Educação Permanente em Saúde e a 
Educação Permanente para o Controle Social (eixos temáticos). Pacto pela Saúde: Pacto pela Vida, em 
defesa do SUS e de Gestão. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

MÉDICO – PSF  

Gestão pública: gestão da informação e processo decisório, gestão estratégica e recursos humanos, gestão 
participativa, controle social e modelos de atenção em saúde. Educação em saúde: conceitos básicos, 
saúde baseada em evidências, ética profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Saúde, sociedade 
e políticas de saúde: SUS - princípios e diretrizes, noções sobre políticas da saúde no Brasil, Lei Orgânica 
de Saúde, planejamento dos serviços de saúde à família. Preenchimento da Declaração de Óbito, doenças 
de notificação compulsórias, atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Epidemiologia, 
diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças na estratégia saúde da família: cardiovasculares, 
pulmonares, gastrointestinais, renais, endocrinológicas, reumatológicas, neurológicas, psiquiátricas, infecto-
contagiosas, ginecológicas e dermatológicas.  LEGISLAÇÃO: Política Nacional de Saúde: Cuidados 
Primários de Saúde. Conceito de saúde instituído na Constituição Federal - Título VII/cap.II Saúde. 
Determinantes sociais da saúde. Sistema Único de Saúde - SUS Lei 8.080/90 e a municipalização do setor. 
Normas Operacionais de Atenção a Saúde - NOAS - 2001. Emenda Constitucional N.°. 29. Controle Social 
em Saúde e lei 8.142/90; Conselhos e Conferências de Saúde. Planejamento em saúde. Conceito, tipos de 
planejamento. Planejamento estratégico e a divisão territorial do Maranhão  (territórios de desenvolvimento). 
Plano de metas. Instrumento de planejamento e financiamento para o setor saúde. Organização dos 
serviços de saúde pública e a rede de atenção à saúde. Doenças como problema de Saúde Pública: 
emergente, reemergentes, persistentes e descendentes. Programas de Saúde Pública: Programa Nacional 
de Imunização, Tuberculose, Hanseníase, Hiperdia (hipertensão arterial e Diabetes). Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde. Estratégia de Saúde da Família e o Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF. 
Política Nacional de Atenção Básica. Política de Educação Permanente em Saúde e a Educação 
Permanente para o Controle Social (eixos temáticos). Pacto pela Saúde: Pacto pela Vida, em defesa do 
SUS e de Gestão. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

MÉDICO PSIQUIATRA / ESP. SAÚDE MENTAL 

1. Neurotransmissores: sono; 2. Neuroimagem; 3. Genética; 4. Avaliação clínica; 5. Diagnostico e aspectos 
neuropsiquiátricos da epilepsia das doenças infecciosas endócrinas e traumáticas; 6. Percepção e cognição; 
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7. Sociologia e psiquiatria; 8. Epidemiologia; 9.Psicanálise; 10. Teorias da personalidade e psicopatologia; 
11.Exame do paciente psiquiátrico; 12. Manifestações clínicas de transtornos psiquiátricos; 13. 
Classificações dos transtornos mentais; 14.Transtornos mentais devidos a uma condição médica geral; 
15.Transtornos relacionados a substancias – dependência química; 16. Esquizofrenia; 17.Outros transtornos 
psicóticos; 18. Transtornos do humor; 19.Transtornos de ansiedade; 20. Transtornos psicossomáticos; 
psiquiatria e outras especialidades; emergências psiquiátricas; psicoterapias; terapias biológicas; psiquiatria 
infantil; retardo mental; transtornos da aprendizagem e comunicação; psiquiatria geriátrica; psiquiatria 
hospitalar e comunitária; psiquiatria forense; psicofarmacologia ; aspectos do modelo da assistência 
psiquiátrica. 21. Ética e Legislação Profissional. LEGISLAÇÃO/SAÚDE PÚBLICA: Política Nacional de 
Saúde. Conceito de saúde instituído na Constituição Federal - Título VII/cap.II Saúde. Determinantes sociais 
da saúde. Sistema Único de Saúde - SUS Lei 8.080/90 e a municipalização do setor. Normas Operacionais 
de Atenção a Saúde - NOAS - 2001. Emenda Constitucional N.° 29. Controle Social em Saúde e Lei 
8.142/90; Conselhos e Conferências de Saúde. Planejamento em saúde. Conceito, tipos de planejamento. 
Organização dos serviços de saúde pública e a rede de atenção à saúde. Doenças como problema de 
Saúde Pública: emergente, reemergentes , persistentes e descendentes. Política Nacional de Atenção 
Básica. Política de Educação Permanente em Saúde e a Educação Permanente para o Controle Social 
(eixos temáticos). Pacto pela Saúde: Pacto pela Vida, em defesa do SUS e de Gestão. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

MÉDICO – VETERINÁRIO  

Processamento tecnológico de produtos de origem animal: Tecnologia de carnes e derivados (bovinos, 
suínos e aves): cuidados "ante-mortem"; alterações "post-mortem"; cuidados no abate; processos físicos e 
bioquímicos de conservação. Tecnologia de leite e produtos lácteos: cuidados na obtenção higiênica do 
leite; fases tecnológicas do beneficiamento; produtos lácteos - fases tecnológicas. Inspeção Sanitária de 
produtos de Origem Animal: inspeção sanitária de carnes e derivados (bovinos, suínos e aves); técnica de 
inspeção "ante e post-mortem"; critérios de julgamento na inspeção; higiene das operações de matança; 
inspeção e julgamento de carcaças e vísceras; particularidades da inspeção sanitária; inspeção de óvulos; 
alterações das carnes e derivados; matança de emergência; higiene nas indústrias e do pessoal; higiene da 
água de abastecimento. Inspeção sanitária de pescados e derivados: higiene no manuseio do pescado a 
bordo; higiene na manipulação na indústria e comércio; composição química e alterações do pescado; 
inspeção dos produtos conservados e preservados; legislação e julgamento tecnológico e sanitário. 
Inspeção sanitária de leite e produtos lácteos: cuidados higiênicos-sanitários na obtenção; cuidados no 
beneficiamento e demais operações; flora microbiana patogênica e alterações classificação e funcionamento 
dos estabelecimentos; mérito higiênico-sanitário dos processos de conservação; rotina de inspeção 
sanitária; fraudes e adulterações; legislação e critérios de julgamento. Controle Físico - Bioquímico e 
Microbiológico: Higiene e Saúde Pública Veterinária: inspeção e fiscalização dos estabelecimentos 
industriais e comerciais. Doenças de animais transmissíveis ao homem e de interesse sanitário: zoonoses; 
toxinfecções e envenenamentos. Epidemiologia, diagnóstico e controle de zoonoses: tuberculose, brucelose, 
leptospirose, raiva, hantavirose, toxoplasmose, Doença de Chagas, cisticercose, hidatidose. Epidemiologia, 
diagnóstico e controle de doenças de etiologia bacteriana e viral e ecto- e endoparasitoses em bovinos, 
ovinos, caprinos, suínos e equinos. Classificação, funcionamento e higiene dos estabelecimentos de 
alimentos de origem animal. Inspeção e tecnologia do abate de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equinos. 
Práticas de manejo visando o aumento de produção do rebanho. Ginecologia, andrologia, biotécnicas e 
fisiopatologia da reprodução de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equinos. LEGISLAÇÃO:  Política 
Nacional de Saúde. A Reforma Sanitária; A participação da sociedade na definição e no controle das 
Políticas de Saúde: Conselhos de Saúde, Conferências de Saúde, Ministério Público e ONGs; Doenças 
transmissíveis como problema de Saúde Pública: persistentes, emergentes, reemergentes e descendentes; 
Gestão Plena de Atenção Básica Ampliada – GPABA; Atenção Básica, atenção de média complexidade e 
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atenção de alta complexidade; Estratégias; Sistema de informação e a Vigilância à Saúde. Epidemiológicas, 
Ambiental, Sanitária e o papel da ANVISA; Promoção da Saúde. Administração de serviços de saúde. Ética 
e Legislação profissional. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

NUTRICIONISTA 

Macro e micronutrientes na alimentação humana, Recomendações de energia e nutrientes; DRI´s.; 
Introdução à técnica dietética: conceito, objetivo e métodos de preparo de alimentos; Montagem de Fichas 
Técnicas de Preparação. Características físicas, químicas e biológicas do leite e derivados, ovos, carnes, 
leguminosas, hortaliças, frutas; cereais; gorduras e açúcares; Fator de correção e de cocção. Alimentação 
no 1º ano de vida, na infância e na adolescência;. 4. Unidades de Alimentação e Nutrição - objetivos e 
características, planejamento físico, recursos humanos, abastecimento e armazenamento, custos, lactário, 
banco de leite e cozinha dietética. Microbiologia aplicadas as UAN´s: - classificação dos microorganismos, 
fontes de contaminação, vias de transmissão, fatores que interferem no metabolismo dos microorganismos; 
7 – Aspectos higiênicos sanitários em UAN´s: - saúde do manipulador de alimentos e controle de matérias-
primas, - conservação e higienização da matéria-prima, - doenças transmitidas de alimentos; 8 – APPCC 
(HACCP) Análise de perigos e pontos críticos de controle em UAN´s; Boas práticas na fabricação de 
alimentos; Doenças de origem alimentar - Salmonella, Bacilo Cereus, Staphilococcus Aureus 
(Microrganismos Patogênicos de Importância em Alimentos);"Fatores intrínsecos e extrínsecos que 
controlam o desenvolvimento microbiano de alimentos (Atividade de água, acidez, composição química, 
temperatura do ambiente).Deterioração microbiana de alimentos. Resolução RDC nº 216 de 15 de setembro 
de 2004 – Higiene dos manipuladores de alimentos. Nutrição Normal: definição, leis da alimentação / 
requerimentos e recomendações de nutrientes -Alimentação enteral e parenteral. Nutrição, Planejamento, 
avaliação e cálculo de dietas e ou cardápio para: adultos, idosos, gestantes, nutrizes, lactentes, pré-escolar 
e escolar, adolescente e coletividade sadia e enferma. Programa Nacional de Alimentação Escolar; - 
Programa de Alimentação do Trabalhador; Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Noções de 
epidemiologia das carências nutricionais, indicadores de saúde e diagnósticos Antropométricos: padrões de 
referência / Indicadores: vantagens, desvantagens e interpretação / avaliação nutricional do adulto e índice 
de massa corporal (classificação de GARROW). Fisiopatologia e Dietoterapia nas enfermidades digestivas: 
trato gastro-intestinal / glândulas anexas. Fisiopatologia e Dietoterapia nas enfermidades renais. 
Fisiopatologia e Dietoterapia nas enfermidades do sistema cardiovascular. Fisiopatologia e Dietoterapia nos 
distúrbios metabólicos: obesidade: Diabete Mellitus e dislipidemias. Fisiopatologia e Dietoterapia nas 
carências nutricionais: desnutrição energético-protéica-calórica, Marasmo, Kwashiorkor, anemias 
nutricionais. Vitaminas. Ácidos Graxos. Aminoácidos. Lipídios. Terapia Nutricional. Nutrição enteral e 
parenteral. Influência medicamentosa nos nutrientes corpóreos. Avaliação nutricional ao paciente portador 
de HIV. Gastos energéticos. Processo de digestão e Vias de excreção de nutrientes. Programa de Carências 
Nutricionais. Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 

Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. 
Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

PSICÓLOGO 

1. Elementos gerais sobre a prática clínica: Psicologia Clínica e Políticas Públicas para a Saúde no Brasil; A 
função do psicólogo nos campos da promoção, prevenção, tratamento, vigilância e atenção integral à saúde 
e reabilitação em hospitais, consultórios, clínicas multidisciplinares, postos e/ou centros de saúde, centros 
comunitários, organizações não governamentais. Modalidades de atuação do psicólogo clínico: em relação à 
forma de atendimento: atendimento individual, grupal, institucional, em pequenas comunidades; em relação 
ao público-alvo: crianças, adolescentes, adultos, idosos, casais, famílias; profissionais de saúde; em relação 
ao objetivo da intervenção: orientação profissional, psicoterapia, intervenções psicoeducativas, intervenções 
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terapêuticas breves, grupos de recepção, grupos de sala de espera, reflexão sobre a tarefa assistencial, 
grupos operativos, reabilitação. O psicólogo clínico e o trabalho interdisciplinar. Histórico das práticas 
terapêuticas psicológicas. Elementos básicos da relação terapêutica: estabelecimento do vínculo, 
diagnóstico, plano de tratamento, contrato terapêutico, avaliação da eficácia e término do tratamento 
psicológico. Processos psicológicos básicos e seus fundamentos. As alterações das funções e estruturas 
psicológicas. Métodos e técnicas de avaliação psicológica no contexto clínico. Código de ética para o 
exercício profissional dos psicólogos nas questões concernentes à prática clínica, incluindo a ética do 
psicólogo clínico em pesquisas com seres humanos. 2. Elementos Pertinentes aos Sistemas Psicológicos. 
No âmbito das Terapias Cognitivas e Comportamentais: Procedimentos de intervenção. Formulação de 
casos. A prática clínica baseada nos princípios elementares do comportamento e de seus processos 
afetivos, cognitivos, sociais e institucionais concomitantes. Técnicas das terapias cognitivas e 
comportamentais. Formulação e tratamento de quadros relacionados no CID 10 e no DSMIV. Prática 
baseada em evidências. No âmbito das Psicoterapias Humanista. A Psicologia e o Humanismo Moderno, 
entendido como aquele no qual o ser humano é concebido e afirmado como fonte de suas representações e 
de seus atos, seu fundamento-sujeito. A Fenomenologia de Husserl, Heidegger e Sartre como método nas 
psicoterapias existenciais. As relações entre metafísica e fenomenologia. O método fenomenológico na 
Gestalterapia. A idéia de liberdade em Sartre como condição de possibilidade nas psicoterapias existenciais. 
Os conceitos de consideração positiva incondicional, empatia e congruência e suas relações com o 
postulado de tendência atualizante no trabalho psicoterapêutico, na Abordagem Centrada na Pessoa. Os 
princípios psicoterapêuticos da Abordagem Centrada na Pessoa e os “grupos de encontro”. As técnicas 
psicoterapêuticas da Gestal-terapia e seu uso na prática clínica. No âmbito da Psicanálise. O surgimento da 
Psicanálise: do método catártico à associação livre. A hipótese do inconsciente e o descentramento do 
sujeito. O princípio de determinação em Psicanálise: determinismo e causalidade. As pedras angulares da 
psicanálise: pressuposto de processos mentais inconscientes, reconhecimento do recalque, resistência e 
transferência, importância da sexualidade e Complexo de Édipo. O discurso teórico da Psicanálise: a 
metapsicologia e os três pontos de vista (tópico, dinâmico e econômico). Investigação e cura em Psicanálise. 
O processo analítico e a questão da linguagem. As teorias psicanalíticas depois de Freud. Psicoterapias de 
orientação psicanalítica: recursos terapêuticos e procedimentos de intervenção. No âmbito do Psicodrama. 
Origem do psicodrama. Jacob Levy Moreno. Técnicas e recursos psicodramáticos. No âmbito das 
abordagens sistêmicas: Fundamentos da abordagem sistêmica; abordagem do casal; abordagem da família. 
Ética e Legislação profissional. Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de 
Paço do Lumiar e Microrregião. Atualidades locais, do Brasil e do mundo. 

QUÍMICO 

A Química, Uma Ciência Natural; Método e objeto da química; Método científico aplicado à química. 
Propriedades E Estrutura Da Matéria; Matéria e Energia. Propriedades da matéria; transformações físicas e 
químicas; substâncias simples; alótropos;substâncias compostas; substâncias puras e misturas. Sistemas 
químicos; métodos de separação e purificação de substâncias; Modelo atômico de Dalton; A natureza 
Atômica da Matéria; Partículas subatômicas; elementos químicos; número atômico; número de massa; 
massa atômica; isotopia. Modelos atômicos de Rutherford, Bohr e de níveis e subníveis de energia. 
Classificação Periódica dos Elementos Químicos; Evolução Histórica da Tabela Periódica. Estrutura dos 
Elementos Químicos e a Tabela Periódica Moderna; grupos, períodos e configuração eletrônica. 
Propriedades periódicas e aperiódicas. Ligações Químicas. Teoria de Lewis e da Repulsão de pares 
eletrônicos. Ligação Iônica. Ligação Covalente, modelo de orbitais moleculares; hibridização e alotropia. 
Geometria Molecular; fórmulas estruturais e de Lewis.Propriedades dos compostos moleculares e iônicos; 
caráter iônico e covalente.Metais.Interações intermoleculares; polaridade de moléculas. Compostos 
Inorgânicos. Conceitos de ácido e de base. Ácidos, bases, óxidos e sais. Nomenclatura, classificação e 
propriedades químicas e físicas. Aplicações. Constantes Físicas e Químicas. Unidade de massa atômica; 
massa atômica; átomo-grama; molécula-grama; constante de Avogadro; conceito de mol; massa molar e 
volume molar. Determinação de fórmulas químicas. Transformação Da Matéria; Mudança de estado; 
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Estados físicos da matéria e suas propriedades; Teoria cinética dos gases; gás ideal. Dispersões; Colóides; 
suspensões e propriedades físicas. Soluções; conceito, classificação; concentrações; eletrólitos. Mistura e 
diluição de soluções; poluição ambiental. Reações Químicas e Cálculos Químicos. Leis Ponderais das 
Transformações Químicas. Reações Químicas; classificação; reações de oxirredução; equações químicas. 
Balanceamento de equações químicas. Estequiometria. Termoquímica. Conceito de entalpia; estado padrão; 
calores de reação e de formação; equações termoquímicas; diagramas de energia. Lei de Hess. 
Eletroquímica; Pilhas; diferença de potencial. Eletrólise; ígnea e em solução aquosa; leis de Faraday. 
Cinética Química. Velocidade de reação; fatores que interferem na velocidade. Energia de ativação; 
catalisadores; diagramas. Equilíbrio Químico e Iônico. Equilíbrio químico e constantes de equilíbrio, Kc e Kp. 
Princípio de Le Chatelier e fatores que influem no equilíbrio químico; equilíbrio heterogêneo; deslocamento 
do equilíbrio químico. Equilíbrio ácido-base: pH e pOH; indicadores ácido-base. Solução tampão; hidrólise; 
equilíbrio na solubilidade; produto de solubilidade; gráficos de solubilidade. Compostos Orgânicos e Suas 
Propriedades. O átomo de carbono e os compostos orgânicos. Diferenças entre compostos orgânicos e 
inorgânicos; hibridização.Estrutura dos compostos orgânicos; fórmulas estruturais.Cadeias carbônicas; 
classificação. Compostos Orgânicos oxigenados, nitrogenados, hidrocarbonados e halogenados. 
Hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos. Álcoois; éteres; fenóis; aldeídos; cetonas; ácidos carboxílicos e 
graxos; ésteres; aminas; haletos alifáticos e aromáticos. Estruturas; grupos funcionais; nomenclatura oficial e 
propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Isomeria estrutural, geométrica e óptica. 
Biomoléculas: aminoácidos, proteínas, lipídios e glicídios. Reações Orgânicas.Identificação e classificação 
das reações orgânicas. Reações de adição, substituição, eliminação, oxirredução e de radicais livres. 
Compostos e material orgânico de interesse econômico. Polímeros e plásticos: classificação; estrutura; 
monômeros. Petróleo; ocorrência; fracionamento. Biogás; carvão mineral. Aplicações e poluição ambiental. 
Meio Ambiente. Métodos p/ tratamento de água. Preservação de mananciais. Aspectos econômicos, 
históricos, geográficos e culturais do Município de Paço do Lumiar e Microrregião. Atualidades locais, do 
Brasil e do mundo. 

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA – NÍVEL SUPERIOR 

1. Agricultura - Culturas perenes e temporárias: principais práticas culturais e particularidades de lavouras de 
importância econômica; épocas de preparo do solo, de plantio, de realização de tratos culturais, e da 
colheita das principais culturas. 2. Pecuária - bovinocultura (de corte e leiteira), suinocultura e avicultura: 
Manejo (conhecimento das particularidades de cada espécie explorada). 3. Principais raças e aptidões. 4. 
Reprodução (ciclo reprodutivo e técnicas promotoras de maiores produtividades). 5. Índices zootécnicos 
(taxas de natalidade, desfrute); Mecanismos e financiamentos da política agrícola, política macroeconômica 
e agricultura, instrumento de política agrícola: créditos, preços, tributação, tecnologia, armazenamento e 
comercialização, políticas de segurança alimentar, políticas de reforma agrária e colonização. 6. Abordagens 
sobre: interpretação analógica e digital de imagens obtidas através de sensores remotos, aplicada a 
mapeamentos de solos; gênese do solo; processos e fatores de formação dos solos; características físicas, 
químicas e mineralógicas dos solos; principais atributos do solo para fins de classificação; Sistema Brasileiro 
de Classificação de Solos; aplicações dos estudos / levantamentos de solos. 7. Introdução geral ao 
melhoramento genético animal. Evolução do melhoramento genético no Brasil. Noções de genética de 
populações. Noções de genética quantitativa. Herança e variação. Métodos de melhoramento genético 
animal. Sistemas de acasalamento. Situação da pecuária brasileira. Melhoramento genético de gado de 
corte. Melhoramento genético de gado de leite. Melhoramento genético de eqüinos. Histórico de avicultura e 
suinocultura no Brasil. Melhoramento genético de suínos e aves. Melhoramento genético de caprinos e 
ovinos. Formação e manejo de pastagens. Aspectos morfofisiológicos aplicados ao manejo de pastagens. 
Fatores abióticos que interferem na produção das forrageiras. Melhoramento de plantas forrageiras. 
Pastagens consorciadas. Avaliação de pastagens. Recuperação e renovação de pastagens. Conservação 
de forragens. Forrageiras para o semi-árido. Utilização de plantas forrageiras em sistemas de produção de 
ruminantes a pasto. 
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TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Terapia Ocupacional com pacientes adultos nas fases aguda e subaguda. Avaliação de habilidades 
e gravidades: amplitude de movimento, força, comportamento motor, sensibilidade, visão, percepção visual 
e práxis, cognição, Medida de Independência Funcional (FIM), Avaliação de Nível de Consciência, Avaliação 
de Esparticidade. Modelos de Terapia Ocupacional: biomecânica, neuroevolucional e psicossocial. 
Tratamento de Terapia Ocupacional para pacientes: AVC, TCE, doenças neuro degenerativas, lesão de 
medula espinhal, Queimados Ortopédicos, Cardio-pulmonar, Vasculares, Clínica Cirúrgica e UTI. 
Tratamento de Terapia Ocupacional. Órtese e adaptações. Terminologia Uniforme para a Terapia 
Ocupacional AOTA. Efeitos delitérios da imobilidade.  SAÚDE PÚBLICA: Organização dos serviços de 
saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; 
Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, 
medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e 
enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos 
e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário 
e do trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 
população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 
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ANEXO V 

 

Modelo Padrão de Formulário da Prova de Títulos (Cargo de Professor) 

FORMULÁRIO PARA ENVIO DE TÍTULOS 

À 

Comissão Examinadora do Concurso Público 

Prefeitura Municipal de PAÇO DO LUMIAR 

 

Solicito Contagem de pontos referente prova de títulos 

Tendo em vista o Edital que determina a entrega de títulos, para o Concurso Público, venho apresentar a esta 
Comissão, documentos que atestam qualificações, dando margem à contagem de pontos na prova de títulos 
conforme Quadro VII, item 8.1 do Edital. 

01- Número de Documentos Entregues: ____________________________________________ 

02- Nome do candidato: ________________________________________________________ 

03- N.º de Inscrição:_____________________________________________________________ 

04- Cargo:____________________________________________________________________ 

05- Os documentos enviados, todos autenticados, não serão devolvidos em hipótese alguma, uma vez 
que serão apensados aos demais documentos relativos ao certame seletivo. 

06 -      O candidato não deve enviar documentos originais. 

 

 

_______________________, ______de ___________________de 20__ 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO VI 

 

Modelo Padrão da Apresentação de Laudo Médico Para Portadores de Necessidades Especiais 

 

REQUERIMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  

CONCURSO PÚBLICO: Edital 001/2010  

Município: PAÇO DO LUMIAR  

Nome do Candidato: 

N.º da inscrição: 

Cargo: 

Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, pelo qual apresento 
LAUDO MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): Tipo de necessidade especial de 
que é portador: 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID 

 

Nome do Médico Responsável pelo laudo: 

Nº do CRM do Médico:__________________ 

(OBS: Não serão considerados como necessidades especiais os distúrbios de acuidade visual passíveis de 
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) 

 

Dados especiais para aplicação das PROVAS : (marcar com X   no local caso necessite de Prova Especial ou 
não, em caso positivo , discriminar o tipo de prova necessário) 

 

(   ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL 

 

(   ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário) 

 

 

 

É Obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento. 

 

 

Paço do Lumiar(MA) ,________ de ____________________ de 20__ 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO VII 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

CONCURSO PÚBLICO: Edital 001/2010 

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR 

Nome do Candidato:______________________________________________________________ 

Nº da Inscrição:_______________ Cargo:  ______________________________________________ 

Nº do Protocolo:____________________ (se entregue na sede do Instituto Ludus) 

TIPO DE RECURSO – (Assinale o tipo de Recurso) 

 

 Referente a Prova Escrita 

 Contra Indeferimento de Inscrição N.º da(s) questão(ões): 

 Contra Gabarito da Prova Objetiva Gabarito Oficial: 

 Contra Resultado Prova Títulos Resposta Candidato: 
 

Justificativa do candidato – Razões do Recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: 

1. Recurso identificado com nome do candidato, o número da inscrição e o cargo para o qual concorre o Recorrente. No caso de 
entrega na sede o Instituto, deve ser registrado o N.º do Protocolo.  
2. Reproduzir a quantidade necessária. O texto deverá ser digitado 
3.  Se encaminhado pelos Correios, basta uma via. Se entregue na sede do Instituto, entregá-lo em duas vias.  

4.  Recursos sem fundamentação não será acolhidos. 

 

Data ______/______/20__ 

____________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 


