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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011/ PML/ES, DE 06 DE JULHO DE 2011. 

 
A Prefeitura Municipal de Linhares, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto 
no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e das Leis 
Municipais nºs 1.330/89, 1.347/90 e 1.980/97, e suas alterações vigentes, torna público que realizará, 
através da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB, Concurso Público para 
provimento de 719 vagas e formação de cadastro de reserva para cargos do quadro permanente de 
servidores da Prefeitura Municipal de Linhares/ES, mediante as condições especiais estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos  
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital e seus Anexos, sendo executado pela Fundação 
Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB. 
1.2. A realização da inscrição implica na concordância do candidato com as regras estabelecidas 
neste Edital, com renúncia expressa a quaisquer outras. 
1.3. O prazo de validade do presente Concurso Público é de 2 (dois) anos, a contar da data da 
publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual 
período. 
1.4. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas via Internet. No Posto de 
Atendimento, as inscrições via Internet serão realizadas conforme especificado no subitem 4.10. 
1.5. Todo o processo de execução deste Concurso Público, com as informações pertinentes, estará 
disponível no portal www.funcab.org.  
1.6. Todos os atos oficiais relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial do Estado 
do Espírito Santo ou na imprensa oficial do Município e nos portais www.funcab.org e 
www.linhares.es.gov.br.  
1.7. O candidato deverá acompanhar as notícias relativas a este Concurso nos órgãos de imprensa e 
portais citados no subitem 1.6, pois, caso ocorram alterações nas normas contidas neste Edital, elas 
serão neles divulgadas. 
1.8. Os conteúdos programáticos para todos os cargos estarão disponíveis nos portais 
www.funcab.org e www.linhares.es.gov.br a partir do início das inscrições. 
1.9. Os candidatos aprovados que vierem a ingressar no Quadro de Pessoal Efetivo do Município de 
Linhares pertencerão ao regime jurídico estatutário e reger-se-ão pelas disposições das Leis nºs 
1347/90 e 1980/98 e suas alterações, bem como pelas demais normas legais. 
1.10. Os cargos, carga horária, quantitativo de vagas, requisitos e salário base inicial são os 
estabelecidos no ANEXO I. 
1.11. O número de vagas ofertadas no Concurso Público poderá ser ampliado durante o prazo de 
validade do Certame, desde que haja dotação orçamentária própria disponível e vagas em aberto 
aprovadas por lei. 
1.12. As atribuições dos cargos constam na Lei nº 1980/98, Lei Complementar nº 006/2010, e 
Decretos nº 112/89 e 718/2011, que estarão disponíveis no portal www.linhares.es.gov.br 
1.13. A aprovação no concurso não cria o direito à nomeação, mas esta quando se fizer, respeitará 
sempre a ordem de classificação dos candidatos aprovados. 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS  
2.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes: 
a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público; 
b) ser brasileiro ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos 
termos do parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição Federal; 
c) estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos; 
d) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 
e) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis; 
f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em 
cargo público; 
g) apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso conforme requisito do cargo 
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pretendido, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado 
através da apresentação de original e cópia do respectivo documento, observado o ANEXO I deste 
Edital; 
h) estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício 
das funções do cargo, fato apurado pela Perícia Médica Oficial a ser designada; 
i) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data de nomeação; 
j) apresentar atestado de antecedentes criminais; 
k) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente 
admitidos; 
l) estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão de conselho de classe 
correspondente a sua formação profissional, quando for o caso; 
m) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso Público; 
n) apresentar declaração de bens. 

3. DAS ETAPAS 
3.1. O presente Concurso Público será composto das seguintes etapas: 
a) Para os cargos de requisito saber ler e escrever: 
Etapa única: Prova Objetiva de caráter classificatório e eliminatório. 
b) Para os cargos de Nível Fundamental Completo e Incompleto: 
1ª Etapa: Prova Objetiva de caráter classificatório e eliminatório; 
2ª Etapa: Prova Prática, para os cargos de Motorista e Eletricista, de caráter eliminatório.  
c) Para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico: 
1ª Etapa: Prova Objetiva de caráter classificatório e eliminatório. 
2ª Etapa: Teste de Aptidão Física, para o cargo de Agente Municipal de Trânsito, de caráter 
eliminatório. 
d) Para os cargos de Nível Superior: 
1ª Etapa: Prova Objetiva de caráter classificatório e eliminatório; 
2ª Etapa: Prova de Títulos, para os cargos de Professor, de caráter unicamente classificatório e 
Prova Discursiva, para o cargo de Advogado Municipal, de caráter eliminatório e classificatório. 
3.2. Ao final de cada etapa, será divulgada a relação dos candidatos aprovados no portal 
www.funcab.org. 
3.3. As Provas Objetivas, Discursivas, Práticas e o Teste de Aptidão Física serão aplicados 
preferencialmente na cidade de Linhares/ES. 

4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1. Antes de inscrever-se, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, incluindo seus Anexos e o Manual do Candidato, partes integrantes das 
normas que regem o presente Concurso Público, das quais não poderá alegar desconhecimento em 
nenhuma hipótese. 
4.2. A inscrição no Concurso exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital. 
4.3. As inscrições poderão ser realizadas pela Internet: no portal www.funcab.org ou no Posto de 
Atendimento definido no ANEXO IV, no prazo estabelecido no Cronograma Previsto - ANEXO III. 
4.4. O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo específico da Ficha de Inscrição on 
line sua opção de cargo. Depois de efetivada a inscrição, não será aceito pedido de alteração desta 
opção. 
4.5. Será facultado ao candidato, inscrever-se para mais de um cargo, desde que não haja 
coincidência nos dias e turnos de aplicação das Provas Objetivas, a saber:  
 

PROVAS - DIA 28/08/2011– 1º DOMINGO. 
TURNO DA MANHÃ  TURNO DA TARDE  

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Laboratório, 
Contínuo, Eletricista, Gari, Motorista, Professor 
MaE-2 - Ciências, Professor MaE-2 - Educação 
Física, Professor MaE-2 - Geografia, Professor 
MaE-2 - História, Professor MaE-2 - Letras em 
Libras, Professor MaE-2 - Língua Inglesa, 
Professor MaE-2 - Língua Portuguesa, Professor 
MaE-2 - Matemática, Professor MaE-2 - 

Agente Fiscal Ambiental, Agente Municipal de 
Trânsito, Analista de Meio Ambiente e Rec. 
Hídricos - Área: Biologia ou Ecologia, Analista de 
Meio Ambiente e Rec. Hídricos - Área: 
Engenharia Ambiental, Analista de Meio 
Ambiente e Rec. Hídricos - Área: Engenharia de 
Minas, Analista de Meio Ambiente e Rec. 
Hídricos - Área: Engenharia Química, Arquiteto, 



     
 
 
 
 
 
 

 3  

Educação Infantil / Ensino Fundamental Anos 
Iniciais. 

Assistente Social, Auxiliar de Consultório 
Dentário, Bibliotecário, Educador Físico, 
Engenheiro em Segurança do Trabalho, 
Servente, Técnico de Laboratório, Técnico de 
RX, Técnico de RX – Mamografia, Técnico em 
Arquivologia, Técnico em Imobilização, Técnico 
em Informática, Técnico em Segurança do 
Trabalho, Topógrafo, Trabalhador Braçal. 

 
PROVAS - DIA 04/09/2011– 2º DOMINGO. 

TURNO DA MANHÃ TURNO DA TARDE  
Agente de Vigilância Sanitária, Auxiliar de 
Secretaria, Enfermeiro Plantonista, Escriturário, 
Farmacêutico/Bioquímico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Guarda Municipal, Médico 
Veterinário, Monitor Educacional, Museólogo, 
Nutricionista, Odontólogo, Odontólogo 
Endodontista, Odontólogo Periodontista, 
Odontólogo Protesista, Psicólogo, Secretário 
Escolar, Técnico Pedagógico TpE-2 (Supervisão 
Escolar), Técnico Pedagógico TpE-2 (Inspeção 
Escolar), Terapeuta Ocupacional, Zootecnista. 

Auxiliar de Enfermagem, Advogado Municipal, 
Enfermeiro Diarista, Técnico de Enfermagem, 
Engenheiro Civil, Médico Anestesista, Médico 
Angiologista, Médico Cardiologista, Médico 
Cirurgião Geral – Diarista, Médico Cirurgião 
Geral – Plantonista, Médico Clínico Geral – 
Diarista, Médico Clínico Geral – Plantonista, 
Médico Dermatologista, Médico Endocrinologista, 
Médico Gastroenterologista, Médico Geriatra, 
Médico Ginecologista/Obstetra, Médico 
Hematologista, Médico Infectologista, Médico 
Mamografista, Médico Mastologista, Médico do 
Trabalho, Médico Nefrologista, Médico 
Neurocirurgião, Médico Neurologista, Médico 
Oftalmologista, Médico Ortopedista – Diarista, 
Médico Ortopedista – Plantonista, Médico 
Otorrinolaringologista, Médico Pediatra – 
Diarista, Médico Pediatra – Plantonista, Médico 
Perito da Previdência, Médico Pneumologista, 
Médico Proctologista, Médico Psiquiatra, Médico 
Radiologista, Médico Reumatologista, Médico 
Ultrassonografista, Médico Urologista. 

 
4.6. Para inscrever-se para mais de um cargo, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição 
para cada cargo escolhido e pagar a taxa de inscrição correspondente a cada opção. 
4.6.1. A possibilidade de efetuar mais de uma inscrição proporcionará maior oportunidade de 
concorrência aos candidatos, devendo ser observada a lei específica que trata sobre a acumulação 
dos cargos públicos, no caso de aprovação do candidato em mais de um cargo público. 
4.6.2. O candidato que efetuar mais de uma inscrição cujas provas forem aplicadas no mesmo dia e 
turno terá sua primeira inscrição automaticamente cancelada, não havendo, neste caso, 
ressarcimento da taxa de inscrição referente à primeira inscrição. 
4.7. As taxas de inscrição serão as seguintes: 
R$ 26,00 (vinte e seis reais) para os cargos de requisito saber Ler e Escrever e de Nível Fundamental 
Incompleto; 
R$ 33,00 (trinta e três reais) para os cargos de Nível Fundamental Completo; 
R$ 42,00 (quarenta e dois reais) para os cargos de Nível Médio e Técnico; 
R$ 68,00 (sessenta e oito reais) para os cargos de Nível Superior. 
4.7.1. A importância recolhida relativa à taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma. 
4.8. Será concedida isenção no pagamento do valor da taxa de inscrição somente ao cidadão 
desempregado ou que comprove renda familiar de até 03 (três) salários-mínimos, ou renda familiar 
per capta de até meio salário-mínimo nos termos da Lei Municipal nº. 3.057, de 18 de maio 2011. 
4.8.1. Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros 
da família e renda familiar per capita a divisão da renda familiar pelo total de indivíduos da família. 
4.8.2. Roteiro para solicitação da isenção de pagamento da taxa de inscrição. 
4.8.3. O candidato somente poderá fazer uma solicitação de isenção e uma vez tendo feito a 
solicitação não será aceito pedido de alteração do cargo. 
4.8.3.1. Caso o candidato efetue mais de uma solicitação de isenção, a escolha do cargo será 



     
 
 
 
 
 
 

 4  

aleatória e se dará por decisão da FUNCAB.  
4.8.4. Os interessados em obter a isenção do pagamento da taxa de inscrição, deverão cumprir os 
critérios constantes no roteiro abaixo. 
a) acessar o endereço eletrônico www.funcab.org, impreterivelmente, entre os dias previstos no 
cronograma para solicitação de isenção; 
b) preencher a ficha de solicitação de isenção da taxa de inscrição (“on line”); 
c) imprimir a ficha devidamente preenchida; 
d) especificamente para o caso de desempregado: anexar cópia autenticada de Carteira de Trabalho 
e Previdência Social – páginas que contenham fotografia, identificação e contrato de trabalho, 
inclusive a primeira página seguinte em branco ou de documento similar; 
e) especificamente para o caso de empregado que perceba renda familiar de até 03 (três) salários-
mínimos, ou renda familiar per capta de até meio salário-mínimo: anexar cópias autenticadas de um 
contracheque emitido nos últimos dois meses antes da inscrição e carteira de trabalho – páginas que 
contenham fotografia, identificação e contrato de trabalho, inclusive a primeira página em aberto;  
f) anexar cópia do comprovante de residência no nome do requerente ou parente que resida no 
mesmo endereço; 
g) anexar cópia da certidão de casamento ou declaração de união estável ou decisão judicial de 
separação ou divórcio ou de óbito do cônjuge; 
h) anexar cópia da certidão de nascimento dos filhos, se possuir; 
i) anexar declaração de próprio punho sobre a composição da família e da renda familiar de parentes 
de 1º (primeiro) grau, devidamente comprovados, que residam no mesmo endereço. 
j) entregar a documentação acima no Posto de Atendimento, pessoalmente ou por seu 
representante legal, portando procuração com firma reconhecida, impreterivelmente até o último dia 
do período de isenção previsto no cronograma, observando-se o horário de funcionamento do posto.  
Não haverá prorrogação do período para a entrega.  
4.8.5. A relação das isenções deferidas e indeferidas será afixada nos murais do Posto de 
Atendimento, bem como disponibilizada no endereço eletrônico www.funcab.org, até 5 (cinco) dias 
antes do término das inscrições. 
4.8.5.1. O candidato disporá, unicamente, de 1(um) dia para contestar o indeferimento, 
exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no endereço 
eletrônico www.funcab.org. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 
4.8.6. Os candidatos, que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, terão que efetuar todos os 
procedimentos para inscrição descritos nos subitens 4.9 ou 4.10. 
4.8.7. Os candidatos com isenção deferida terão sua inscrição automaticamente efetivada. 
4.8.8. As informações prestadas no formulário, bem como a documentação apresentada, serão de 
inteira responsabilidade do candidato, respondendo este, por qualquer erro ou falsidade.  
4.8.9. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:  
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
b) fraudar e/ou falsificar documentação; 
c) pleitear a isenção sem apresentar cópia dos documentos previstos neste item;  
d) não observar o prazo e os horários estabelecidos neste Edital. 
4.8.10. Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção e dos documentos 
comprobatórios, a complementação da documentação bem como revisão e/ou recurso. 
4.8.11. Os documentos descritos neste item terão validade somente para este Concurso Público e 
não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias dos mesmos. 
4.8.12. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via postal, fax, 
correio eletrônico ou similar. 
4.8.13. Sendo constatada, a qualquer tempo, a falsidade de qualquer documentação entregue, será 
cancelada a inscrição efetivada e anulados todos os atos dela decorrentes, respondendo o candidato, 
pela falsidade praticada, na forma da lei. 
4.8.14. O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido para inscrição estará automaticamente excluído do 
Concurso Público. 
4.9. Da inscrição pela Internet 
4.9.1. Para se inscrever pela internet, o candidato deverá acessar o portal www.funcab.org, onde 
constam o Edital, a Ficha de Inscrição via Internet e os procedimentos necessários à efetivação da 
inscrição. A inscrição pela Internet estará disponível durante as 24 horas do dia, ininterruptamente, 
desde as 10 horas do 1º dia de inscrição até às 23h59min do último dia de inscrição, conforme 
estabelecido no Cronograma Previsto – ANEXO III, considerando-se o horário oficial de Brasília. 
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4.9.2. O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para preenchimento da Ficha de 
Inscrição, via Internet, e demais procedimentos, tomando todo o cuidado com a confirmação dos 
dados preenchidos antes de enviar a inscrição, evitando-se que o botão de rolagem do mouse seja 
acionado indevidamente e altere os respectivos dados. 
4.9.3. Ao efetuar a inscrição via Internet, o candidato deverá imprimir a guia de recolhimento e efetuar 
o pagamento da taxa de inscrição até a data do seu vencimento. Caso o pagamento não seja 
efetuado, deverá ser emitida a 2ª via da guia de recolhimento no portal www.funcab.org, que terá 
nova data de vencimento. A data limite de vencimento da guia de recolhimento será o primeiro dia útil 
após o encerramento das inscrições. Após essa data, qualquer pagamento efetuado será 
desconsiderado. 
4.9.4. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor 
da taxa de inscrição, que deverá ser feito dentro do prazo estabelecido, em qualquer agência 
bancária, obrigatoriamente por meio da guia de recolhimento específica, impressa pelo próprio 
candidato no momento da inscrição. Não será aceito pagamento feito através de depósito bancário, 
DOC´s ou similares. 
4.9.5. A guia de recolhimento paga, autenticada pelo caixa do banco, deverá estar de posse do 
candidato durante todo o Certame, para eventual certificação e consulta pelos organizadores. 
4.9.6. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis no portal www.funcab.org para consulta e 
impressão. 
4.9.7. Os candidatos deverão verificar a confirmação de sua inscrição no portal www.funcab.org a 
partir do quinto dia útil após a efetivação do pagamento da guia de recolhimento. 
4.9.8. A confirmação da inscrição deverá ser impressa pelo candidato e guardada consigo juntamente 
com o canhoto da inscrição autenticado. 
4.9.9. O descumprimento de qualquer das instruções para inscrição via Internet implicará no 
cancelamento da mesma. 
4.9.10. A inscrição via Internet é de inteira responsabilidade do candidato e deve ser feita com 
antecedência, evitando-se o possível congestionamento de comunicação do portal www.funcab.org 
nos últimos dias de inscrição. 
4.9.11. A FUNCAB não será responsável por problemas na inscrição via Internet, motivados por 
falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação nos últimos dias do período 
de inscrição, que venham a impossibilitar a transferência e o recebimento de dados. 
4.10. Da inscrição no Posto de Atendimento  
4.10.1. Para os candidatos que não têm acesso à internet, será disponibilizado, no Posto de 
Atendimento ANEXO IV, microcomputador para viabilizar a efetivação da inscrição. 
4.10.2. Será de responsabilidade exclusiva do candidato efetuar sua inscrição, podendo contar 
apenas com orientações do atendente do posto. Não será responsabilidade do atendente efetuar a 
inscrição para o candidato. 
4.10.3. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá seguir todas as instruções descritas no subitem 
4.9. 
4.11. O candidato somente será considerado inscrito neste Concurso Público após ter cumprido todas 
as instruções descritas no item 4 deste Edital. 
4.12. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a FUNCAB do direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher 
o formulário de forma completa e correta. 

5. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
5.1. Às pessoas com deficiência, amparadas pelo Art. 37 do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 7.853 de 1989, e de suas alterações e, nos termos do 
presente Edital, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no 
Concurso Público. 
5.2. É considerada deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão 
considerado normal para o ser humano, conforme previsto em legislação pertinente. 
5.3. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com deficiência 
participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao 
local de aplicação de prova, ao horário, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de 
avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência do 
Concurso Público. 
5.4. Os candidatos com deficiência, aprovados no Concurso Público, terão seus nomes publicados 
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em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral. 
5.5. Os candidatos amparados pelo disposto no subitem 5.1 e que declararem sua condição por 
ocasião da inscrição, caso convocados para posse, deverão se submeter à perícia médica realizada 
por Junta Médica do Município de Linhares/ES, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e 
aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do 
cargo. 
5.6. Não sendo comprovada a deficiência do candidato, será desconsiderada a sua classificação na 
listagem de pessoas com deficiência, sendo considerada somente sua classificação na listagem de 
ampla concorrência. 
5.7. No caso de não haver candidatos deficientes aprovados nas provas ou na perícia médica, ou de 
não haver candidatos aprovados em número suficiente para as vagas reservadas às pessoas com 
deficiência, as vagas remanescentes serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, 
observada a ordem de classificação. 

6. DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
6.1. A inscrição das pessoas com deficiência far-se-á nas formas estabelecidas neste edital, 
observando-se o que se segue. 
6.2. A pessoa com deficiência que pretende concorrer às vagas reservadas deverá, sob as penas da 
lei, declarar esta condição no campo específico da Ficha de Inscrição on line. 
6.3. Os candidatos com deficiência que efetuarem sua inscrição via Internet deverão, até o último dia 
de inscrição, entregar o laudo médico ORIGINAL, atestando claramente a espécie e o grau ou o nível 
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência, no Posto de Atendimento ou enviar via 
SEDEX, para a FUNCAB – Concurso Público Prefeitura Municipal de Linhares/ES, Caixa Postal nº. 
99708 – Cep: 24.020-976 – Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, através de 
mensagem encaminhada para o correio eletrônico notificacao@funcab.org ou via fax (21) 2621-
0966, especificando nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição, data de postagem e 
o número identificador do objeto. 
6.4. O candidato com deficiência poderá solicitar condições especiais para a realização das provas, 
devendo solicitá-las, por escrito, no ato de sua inscrição. 
6.4.1. A realização das provas em condições especiais requeridas pelo candidato, conforme disposto 
no subitem 6.4, ficará sujeita, ainda, à apreciação e deliberação da FUNCAB, observados os critérios 
de viabilidade e razoabilidade. 
6.5. O candidato que não declarar a deficiência, conforme estabelecido no subitem 6.2, ou deixar de 
enviar o laudo médico ORIGINAL ou enviá-lo fora do prazo determinado, perderá a prerrogativa em 
concorrer às vagas reservadas. 

7. DAS PROVAS ESPECIAIS 
7.1. Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter à Prova Objetiva, o candidato 
deverá solicitá-la no ato da inscrição, no campo específico da Ficha de Inscrição, indicando 
claramente quais os recursos especiais necessários, arcando o candidato com as consequências de 
sua omissão. 
7.1.1. As provas ampliadas serão exclusivamente elaboradas em fonte tamanho 16. 
7.2. A realização da prova em condições especiais ficará sujeita, ainda, à apreciação e deliberação 
da FUNCAB, observados os critérios de viabilidade e razoabilidade. 
7.3. As candidatas lactantes que tiverem necessidade de amamentar durante a realização das 
provas, além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverão levar um acompanhante que 
ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. 
7.3.1. A candidata lactante que comparecer ao local de provas com o lactente, sem acompanhante, 
não realizará as provas. 

8. DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS 
8.1. As informações sobre os locais e os horários de aplicação das Provas Objetivas e demais etapas 
serão disponibilizadas no Posto de Atendimento – ANEXO IV, e no portal www.funcab.org com 
antecedência mínima de 5 dias da data de suas realizações, conforme consta no Cronograma 
Previsto – ANEXO III. 
8.2. Os candidatos deverão acessar e imprimir o Comunicado Oficial de Convocação para 
Prova (COCP), constando, data, horário e local de realização da Prova Objetiva, disponível no 
site www.funcab.org.  
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8.2.1. É importante que o candidato tenha em mãos, no dia de realização das provas objetivas, o seu 
cartão de confirmação de inscrição (COCP), para facilitar a localização de sua sala, sendo 
imprescindível que esteja de posse do documento oficial de identidade conforme especificado nos 
subitens 8.7 e 8.7.1. 
8.3. O candidato é o único responsável pela identificação correta de seu local de realização de provas 
e demais etapas e pelo comparecimento no horário determinado. 
8.4. Os horários das provas e do teste referir-se-ão ao horário de Brasília. 
8.5. Quando da realização da prova objetiva, o candidato deverá, ainda, obrigatoriamente, levar 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Não será permitido 
o uso de qualquer outro tipo de caneta, nem de apontador, lapiseira ou “caneta borracha”. 
8.5.1. O candidato deverá comparecer para a realização das provas e do teste, portando documento 
oficial e original de identificação, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário estabelecido 
para seu início. 
8.6. Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização das provas objetivas, após o 
horário fixado para o fechamento dos portões, sendo que as provas serão iniciadas 10 (dez) minutos 
após esse horário. Após o fechamento dos portões, não será permitido o acesso de candidatos, em 
hipótese alguma, mesmo que as provas ainda não tenham sido iniciadas. 
8.7. Serão considerados documentos oficiais de identidade: 
- Carteiras expedidas pelos Comandos Militares (ex-Ministérios Militares) pelos Corpos de Bombeiros 
e pelas Polícias Militares; 
- Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos de 
Classe entre outros); 
- Certificado de Reservista; 
- Passaporte; 
- Carteiras Funcionais do Ministério Público e Magistratura; 
- Carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como identidade; 
- Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo com foto).  
8.7.1. Não serão aceitos como documento de identidade: 
- Certidões de nascimento; 
- Títulos eleitorais; 
- Carteiras de Motorista (modelo sem foto); 
- Carteiras de Estudante; 
- Carteiras Funcionais sem valor de identidade; 
- Documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
8.7.1.1. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato (foto e assinatura). 
8.7.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização de qualquer etapa, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento 
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias. Na 
ocasião será submetido à identificação especial, compreendendo coletas de assinaturas em 
formulário próprio para fins de Exame Grafotécnico e coleta de digital. 
8.8. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
8.9. O documento de identidade deverá ser apresentado ao Fiscal de Sala, antes do acesso à sala de 
prova. 
8.9.1. Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso, nas salas ou no local de realização das 
provas e do teste, de candidatos sem documento oficial e original de identidade nem mesmo sob a 
alegação de estar aguardando que alguém o traga. 
8.10. Não será permitida a permanência de candidatos que já tenham terminado as provas e o teste 
no local de realização dos mesmos.  Ao terminarem, os candidatos deverão se retirar imediatamente 
do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros. 
8.10.1. É vedada a permanência de acompanhantes no local das provas e do teste, ressalvado o 
contido no subitem 7.3. 
8.11. As provas acontecerão em dias, horários e locais indicados nas publicações oficiais. Não 
haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem justificação de falta, sendo considerado 
eliminado do Concurso o candidato que faltar às provas. Não haverá aplicação de prova fora do 
horário, data e locais pré-determinados. 
8.12. A critério da FUNCAB, poderá ser realizada coleta de digital de todos os candidatos, 
objetivando a realização de exame datiloscópico, com a confrontação dos candidatos que venham a 
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ser convocados para nomeação.  
8.13. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização da Prova Objetiva após assinatura 
da Lista de Presença e recebimento de seu Cartão-Resposta até o início efetivo da prova e, após 
este momento, somente acompanhado por Fiscal. Portanto, é importante que o candidato utilize 
banheiros e bebedouros, se necessitar, antes de sua entrada na sala. 
8.14. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em 
virtude de afastamento do candidato. 
8.15. Será automaticamente eliminado do Concurso, o candidato que durante a realização da provas 
e do teste: 
a) for descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova ou do teste; 
b) for responsável por falsa identificação pessoal; 
c) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação; 
d) ausentar-se do recinto da prova ou do teste sem permissão; 
e) deixar de assinar lista de presença; 
f) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
h) não atender às determinações deste Edital; 
8.15.1. Especificamente, durante a realização das Provas Objetivas, será automaticamente eliminado 
do Concurso o candidato que, além de descumprir as determinações acima, também:  
a) for surpreendido em comunicação com outro candidato; 
b) não devolver o Cartão de Respostas ao término da prova, antes de sair da sala; 
c) ausentar-se do local da prova antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da mesma; 
d) for surpreendido em comunicação verbal, por escrito, através de telefone celular (o qual deverá ser 
mantido desligado; sem bateria, e guardado dentro do envelope fornecido pela FUNCAB ao entrar em 
sala) ou de qualquer outra forma; 
e) não atender ao critério da alínea acima e o telefone celular tocar, mesmo dentro do envelope 
fornecido pela FUNCAB; 
f) utilizar-se de livros, códigos impressos, máquinas calculadoras e similares ou qualquer tipo de 
consulta; 
g) fizer e/ou utilizar qualquer tipo de anotação em papel ou similar, além do Caderno de Questões, do 
Cartão de Respostas e da Folha de Respostas, não sendo permitida, nem mesmo, a anotação de 
gabarito; 
h) não devolver o Caderno de Questões, se sair antes do horário determinado no subitem 9.11. 
8.16. Durante as provas, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, papéis, manuais, impressos ou anotações, agendas 
eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, walkman, gravador, máquina de calcular MP3, MP4 ou 
similares, notebook, palmtop, receptor, máquina fotográfica, controle de alarme de carro ou qualquer 
outro receptor de mensagens, nem o uso de relógio digital, óculos escuros ou quaisquer acessórios 
de chapelaria, tais como: chapéu, bonés, gorro, etc.  
8.17. É proibido o porte de armas nos locais das provas e do teste. 
8.18. Constatando-se que o candidato utilizou processos ilícitos através de meio eletrônico, 
estatístico, visual ou grafológico, sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do 
Concurso. 
8.19. O tempo total de realização das provas será de 03h30min. Apenas para o cargo de 
Advogado Municipal, será de 4h30min, em virtude da realização da Prova Discursiva. 

9.  DA PROVA OBJETIVA 
9.1. A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída de questões de 
múltipla escolha, conforme o Quadro de Provas, subitem 9.5. 
9.1.1. Cada questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma correta.  
9.2. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão de Respostas que não 
poderá ser rasurado, amassado ou manchado. 
9.3. O candidato deverá seguir atentamente as recomendações contidas na capa de seu Caderno de 
Questões e em seu Cartão de Respostas. 
9.4. Antes de iniciarem as Provas Objetivas, os candidatos deverão transcrever a frase que se 
encontra na capa dos Cadernos de Questões para o quadro “Exame Grafológico” do Cartão de 
Respostas. 
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9.5. A organização da prova, seu detalhamento, número de questões por disciplina e valor das 
questões encontram-se representados nas tabelas abaixo: 
 

A) Cargos de requisito saber ler e escrever 

Disciplinas Quantidade 
de questões 

Valor de cada 
questão 

Pontuação 
Máxima 

- Língua Portuguesa 10 5 50 

- Matemática 10 5 50 

Totais 20 - 100 

 
B) Cargos de Nível Fundamental Incompleto 

Disciplinas Quantidade 
de questões 

Valor de cada 
questão 

Pontuação 
Máxima 

- Língua Portuguesa 10 4 40 

- Matemática 10 2 20 

- Conhecimentos Gerais 10 4 40 

Totais 30 - 100 

 
C) Cargos de Nível Fundamental Completo 

Disciplinas Quantidade 
de questões 

Valor de cada 
questão 

Pontuação 
Máxima 

- Língua Portuguesa 10 4 40 

- Matemática 10 2 20 

- Conhecimentos Gerais e Específicos 10 4 40 

Totais 30 - 100 

 

D) Cargos de Nível Médio/Técnico: Área Administrativa 

Disciplinas Quantidade 
de questões 

Valor de cada 
questão 

Pontuação 
Máxima 

- Língua Portuguesa 15 2 30 

- Noções de Administração Pública Municipal 5 1 5 

- Informática Básica 5 1 5 

- Conhecimentos Específicos 15 4 60 

Totais 40  100 
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E) Cargos de Nível Médio/Técnico: Área da Saúde 

Disciplinas Quantidade 
de questões 

Valor de cada 
questão 

Pontuação 
Máxima 

- Língua Portuguesa 15 2 30 

- Noções de Administração Pública Municipal 5 1 5 

- Conhecimentos Básicos de Saúde Pública 5 1 5 

- Conhecimentos Específicos 15 4 60 

Totais 40 - 100 

 

F) Cargos de Nível Superior: Área Administrativa e Pedagógica 

Disciplinas Quantidade 
de questões 

Valor de cada 
questão 

Pontuação 
Máxima 

- Língua Portuguesa 15 1 15 

- Noções de Administração Pública Municipal 5 1 5 

- Informática Básica 5 1 5 

- Conhecimentos Específicos 25 3 75 

Totais 50 - 100 

 

G) Cargos de Nível Superior: Área da Saúde 

Disciplinas Quantidade 
de questões 

Valor de cada 
questão 

Pontuação 
Máxima 

- Língua Portuguesa 15 1 15 

- Noções de Administração Pública Municipal 5 1 5 

- Conhecimentos Básicos de Saúde Pública 10 2 20 

- Conhecimentos Específicos 20 3 60 

Totais 50 - 100 
 
9.6. Será eliminado do presente Concurso o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta 
por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas.  
9.7. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para o Cartão-Resposta, que 
será o único documento válido para correção eletrônica. 
9.8. A transcrição das alternativas para o Cartão de Respostas e sua assinatura são obrigatórias e 
serão de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas nele contidas, pois a correção da prova será feita somente nesse documento e 
por processamento eletrônico. Assim sendo, fica o candidato obrigado, ao receber o Cartão de 
Respostas, verificar se o número do mesmo corresponde ao seu número de inscrição contido no 
COCP e na Lista de Presença. Não haverá substituição de Cartão-Resposta. 
9.8.1 Por motivo de segurança, poderão ser aplicadas provas de mesmo teor, porém com gabaritos 
diferenciados, de forma que, caberá ao candidato, conferir se a LETRA DO TIPO DE PROVA 
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constante em seu Cartão de Respostas corresponde a do Caderno de Questões recebido. Caso haja 
qualquer divergência, o candidato deverá, imediatamente, informar ao Fiscal de Sala e solicitar a 
correção. 
9.9. O candidato deverá marcar, para cada questão, somente uma das opções de resposta. Será 
considerada errada e atribuída nota 0 (zero) à questão com mais de uma opção marcada, sem opção 
marcada, com emenda ou rasura. 
9.10. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) 
hora, contada do seu efetivo início. 
9.11. O candidato só poderá levar o próprio exemplar do Caderno de Questões se deixar a sala a 
partir de 1 (uma) hora para o término do horário da prova. 
9.12. Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último 
candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Fiscalização, atestando a idoneidade 
da fiscalização da prova, retirando-se da mesma de uma só vez. 
9.13. No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da mesma e/ou aos 
critérios de avaliação. 
9.14. Por motivo de segurança, somente é permitido ao candidato fazer qualquer anotação durante a 
prova no seu Caderno de Questões, devendo ser observado o estabelecido no subitem 8.15.1, 
alínea “g”. 
9.15. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal, o Caderno de Questões, se ainda 
não o puder levar, o Cartão de Respostas, bem como todo e qualquer material cedido para a 
execução da prova. 
9.16. O gabarito oficial será disponibilizado nos portais www.funcab.org e www.linhares.es.gov.br no 
2º dia útil após a data de realização da prova, a partir das 12 horas (Horário de Brasília), conforme 
Cronograma Previsto – ANEXO III. 
9.17.  No dia da realização da Prova Objetiva, na hipótese do nome do candidato não constar nas 
listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a FUNCAB 
procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação da guia de recolhimento com 
comprovação de pagamento efetuado dentro do prazo previsto para as inscrições, original e uma 
cópia, com o preenchimento e assinatura do formulário de Solicitação de Inclusão. A cópia do 
comprovante será retida pela FUNCAB. 
9.17.1. A inclusão será realizada de forma condicional e será analisada pela FUNCAB, com o intuito 
de se verificar a pertinência da referida inscrição. 
9.17.2. Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será automaticamente cancelada sem 
direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos 
dela decorrentes. 

10. DA PROVA DISCURSIVA PARA O CARGO DE ADVOGADO MUNICIPAL 
10.1. A Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, apenas para os candidatos ao cargo 
de Advogado Municipal, será aplicada, no mesmo dia e horário da Prova Objetiva, sendo realizada 
dentro das 4h30min previstas no subitem 8.19. 
10.1.1. A Prova Discursiva valerá 20 (vinte) pontos e deverá ser desenvolvida em formulário 
específico (Folha de Resposta), personalizado, fornecido junto com o Cartão de Respostas no dia da 
Prova Objetiva, sendo desidentificada pelo candidato, que deverá destacar o canhoto que contém 
seus dados cadastrais, sendo a Folha da Prova Discursiva o único documento válido para correção.  
10.1.2. A Prova Discursiva deverá ser feita com caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em 
material transparente. Não será permitido o uso de qualquer outro tipo de caneta, nem de 
apontador, lapiseira ou “caneta borracha”, sendo eliminado do Concurso o candidato que não 
obedecer ao descrito neste item. 
10.1.3. A Folha de Resposta da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter 
qualquer palavra e/ou marca que identifique o candidato em outro local que não seja o indicado, sob 
pena de ser anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à 
transcrição dos textos definitivos acarretará nota ZERO na prova discursiva. 
10.1.4. A Folha de Resposta não será substituída por erro de preenchimento do candidato. 
10.1.5. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto escrito fora do 
local apropriado e/ou que ultrapasse a extensão máxima fixada na Folha de Resposta. 
10.2. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar a Folha de Resposta ao Fiscal de sala, 
juntamente com o Cartão-Resposta. 
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10.3. Serão corrigidas as Provas Discursivas dos 50 primeiros candidatos aprovados na Prova 
Objetiva. 
10.3.1. Os candidatos empatados na última posição definida no item acima terão, também, a sua 
Prova Discursiva corrigida. 
10.3.2. Todos os candidatos que concorrem às vagas destinadas às pessoas com deficiência, 
aprovados na Prova Objetiva, terão sua Prova Discursiva corrigida mesmo que não alcancem 
posicionamento definido no subitem 10.3. 
10.3.2.1. Os candidatos com deficiência, que tiverem Prova Discursiva corrigida, e que não estiverem 
dentro do posicionamento definido no subitem 10.3, se aprovados no Concurso, constarão somente 
na classificação à parte e estarão concorrendo apenas às vagas destinadas às pessoas com 
deficiência, não constando na listagem geral, referente às vagas de ampla concorrência. 
10.4. Os candidatos que não se enquadrarem no quantitativo definido e não tiverem a Prova 
Discursiva corrigida estarão eliminados do Concurso. 
10.5. A Prova Discursiva envolverá a elaboração de um parecer jurídico versando sobre caso prático, 
relativo ao conteúdo de Direito Administrativo constante no Conteúdo Programático (Anexo VII). 
10.6. Para efeito de avaliação da Prova Discursiva, serão considerados os elementos de avaliação 
descritos no ANEXO II. A Prova Discursiva destina-se a avaliar a capacidade do candidato expor com 
clareza, concisão, precisão e objetividade, assuntos ligados ao Direito Administrativo, e levará em 
conta, ainda, a capacidade de organização do texto, de análise e síntese dos fatos e ideias 
examinados e, ainda, a correção gramatical com que foi redigida. 
10.7. O resultado da Prova Discursiva será registrado pelo examinador no formulário específico, e as 
notas serão divulgadas no portal www.funcab.org. 
10.8. Serão aprovados na Prova Discursiva os candidatos que obtiverem, no mínimo, 10 (dez) 
pontos. 
10.9. As Provas Discursivas corrigidas serão disponibilizadas no portal www.funcab.org, para 
consulta individual. 

11. DA PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS DE MOTORISTA E ELETRICISTA 
11.1. Participarão desta etapa os 250 (duzentos e cinquenta) primeiros candidatos aprovados na 
Prova Objetiva no cargo de Motorista e os 50 (cinquenta) primeiros candidatos aprovados no cargo 
de Eletricista. 
11.2. Para efeito de posicionamento, será considerada a ordem decrescente da nota obtida na Prova 
Objetiva. Em caso de empate na última posição do quantitativo definido acima, todos os empatados 
nesta posição serão convocados. 
11.2.1. Todos os candidatos que concorrem às vagas destinadas às pessoas com deficiência 
aprovados na Prova Objetiva serão convocados, mesmo que não alcancem posicionamento definido 
no subitem 11.1. 
11.2.2. Os candidatos com deficiência que forem convocados e que não estiverem dentro do 
posicionamento definido no subitem 11.1, se aprovados no Concurso, constarão somente na 
classificação à parte e estarão concorrendo apenas às vagas destinadas às pessoas com deficiência, 
não constando na listagem geral, referente às vagas de ampla concorrência. 
11.3. A convocação será feita através de Ato de Convocação, contendo também os locais e horários 
de realização das Provas Práticas, a ser divulgado no Posto de Atendimento – ANEXO IV e na 
Internet, no portal www.funcab.org, conforme constante no ANEXO III – Cronograma Previsto. 
11.4. A Prova Prática será de caráter eliminatório. 
11.4.1. A Prova Prática valerá 20 (vinte) pontos, não sendo a pontuação obtida considerada na nota 
final do candidato. 
11.5. Nesta etapa, o candidato será considerado apto ou inapto. Sendo considerado inapto, será 
eliminado do Concurso. 
11.6. Na prova para o cargo de eletricista, o candidato deverá demonstrar conhecimentos de 
desenhos técnicos, circuitos, fiação elétrica, bitolas, disjuntores, tomadas, equipamento de 
segurança, dentre outros descritos na atribuição do cargo, onde será avaliado o desempenho e a 
habilidade do candidato na utilização das ferramentas, qualidade e organização no trabalho que irá 
executar, dentro das normas técnicas, levando-se em consideração o uso e aproveitamento do 
equipamento utilizado e economicidade do material. A prova consistirá na execução de 08 (oito) 
procedimentos que constarão na Ficha de Avaliação do candidato, compreendendo tarefas que 
envolvam os conhecimentos citados acima, cada um deles com pontuação específica, sendo que 
para ser aprovado o candidato deverá obter, no mínimo, 50% de pontos no total da prova. 
11.7. Na prova para o cargo de motorista, será avaliado o desempenho do candidato na direção de 
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veículos automotores de transporte de passageiros e cargas na demonstração do conhecimento das 
condições de funcionamento do veículo, segurança e normas de trânsito. Os candidatos deverão 
comparecer, obrigatoriamente, munidos da CNH original e dentro do prazo de validade, categoria D, 
sem a qual não poderão fazer a prova (não será aceito protocolo desse documento). Durante a 
realização da prova, o candidato será avaliado nos quesitos que constarão na ficha de avaliação do 
candidato, elaborada com base nos critério de avaliação do DETRAN, cada um deles com pontuação 
específica, sendo que para ser aprovado o candidato deverá obter, no mínimo, 50% de pontos no 
total da prova. O candidato realizará a prova em veículo de transporte de passageiros, podendo ser 
van ou micro-ônibus. 
11.8. O resultado de cada teste será registrado pelo examinador na Ficha de Avaliação do Candidato. 
11.9. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada, sendo automaticamente excluídos do 
Concurso os candidatos convocados que não comparecerem, seja qual for o motivo alegado. 
11.10. Não será admitido pedido de revisão ou recurso das Provas Práticas posteriormente a sua 
aplicação, devendo todas as considerações serem declaradas no ato de sua realização para o devido 
parecer da equipe de coordenação. 
11.11. O resultado da Prova Prática será afixado no Posto de Atendimento indicado no ANEXO IV e 
também disponível no portal www.funcab.org. 

    12. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO DE AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
12.1. Participarão desta etapa, 200 (duzentos) primeiros candidatos aprovados na Prova Objetiva. 
12.2. O Teste de Aptidão Física possui caráter eliminatório e tem por objetivo avaliar a agilidade, 
resistência muscular e aeróbica do candidato, consideradas indispensáveis ao exercício de suas 
atividades. 
12.3. O Teste de Aptidão Física poderá ser realizado em qualquer dia da semana (útil ou não), sendo 
a chamada por ordem alfabética. 
12.4. O candidato convocado para o Teste de Aptidão Física deverá apresentar-se munido de 
Atestado Médico nominal ao candidato, emitido com, no máximo, 30 (trinta) dias úteis de 
antecedência da data do seu teste, devidamente assinado e carimbado pelo médico, constando 
visivelmente o número do registro do Conselho Regional de Medicina do mesmo, em que certifique 
especificamente estar o candidato Apto para realizar ESFORÇO FÍSICO. O candidato que deixar de 
apresentar atestado ou não apresentá-lo conforme especificado, não poderá realizar o teste, sendo 
considerado inapto. 
12.5. O Teste de Aptidão Física consistirá na execução de baterias de exercícios, considerando-se 
apto o candidato que atingir o desempenho mínimo indicado para cada um deles. Quando reprovado 
em qualquer uma das baterias do teste, não dará continuidade nas demais baterias, sendo, portanto, 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 
12.5.1. As baterias do Teste de Aptidão Física, a critério da FUNCAB, poderão ser filmadas e/ou 
gravadas. 
12.5.2. O Teste de Aptidão Física será realizado independentemente das condições metereológicas.  
12.6. Os exercícios físicos para a realização do Teste de Aptidão Física serão os seguintes: 
a) Apoio de frente sobre o solo: o exercício será executado sem contagem de tempo, onde o 
mínimo de repetições exigidas será 12 (doze), sendo com 06 (seis) apoios para os candidatos do 
sexo feminino, e 15 (quinze) repetições  com 04 (quatro) apoios para os do sexo masculino. 
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b) Abdominais: será executada sequência de abdominais de, no mínimo, 20 (vinte) repetições para o 
sexo feminino e de 25 (vinte e cinco) repetições para o sexo masculino, no tempo de 1 (um) minuto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
c) Corrida – Tempo de 12 (doze) minutos: efetuará um deslocamento contínuo, podendo andar ou 
correr, onde a distância mínima exigida será de 1400m para o sexo feminino e 1900m para o sexo 
masculino. 
 

 
 
12.6.1. Os procedimentos para a preparação e execução dos testes são as constantes do ANEXO V 
– Procedimento – Teste de Aptidão Física. 
12.7. O candidato, para ser considerado apto, terá que realizar a prova no tempo e/ou nas 
repetições/distâncias exigidas para a mesma. 
12.7.1. Não será dada 2ª chance (ou chamada) a qualquer dos candidatos, não importando o motivo 
alegado. 
12.8. O candidato deverá comparecer no local e horário definidos em sua convocação para a 
realização do Teste de Aptidão Física, trajando: camiseta, calção, short ou bermuda, meias e tênis. O 
candidato que não se apresentar vestido adequadamente não realizará o teste, sendo considerado 
inapto. 
12.9. No dia do Teste de Aptidão Física, o candidato apresentará, além do Atestado Médico, o 
documento de identidade original e assinará a lista de presença. 
12.10. Na execução da corrida, o candidato poderá fazer o percurso em qualquer ritmo ou 
intercalando a corrida com caminhada, desde que não abandone a pista antes de completar o 
percurso no tempo estabelecido. 
12.11. O candidato, que der ou receber ajuda, será considerado inapto. 
12.12. Os casos de alteração psicológica ou fisiológica, temporária, que impossibilitem a realização 
do teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não 
sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado. 
12.13. Ao resultado do exame de aptidão física não serão atribuídos pontos ou notas, sendo o 
candidato considerado APTO ou INAPTO. 
12.13.1. O resultado de cada Teste será registrado pelo examinador na Ficha de Avaliação do 
candidato. 
12.14. O candidato inapto tomará ciência de sua eliminação do Concurso Público assinando a Ficha 
de Avaliação em campo específico. Em caso de recusa, o documento será assinado pelo 
examinador, coordenador e duas testemunhas. 
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12.15. O candidato considerado inapto será excluído do Concurso Público. 

13. DA PROVA DE TÍTULOS 
13.1. Todos os candidatos aos cargos de Professor, aprovados na Prova Objetiva, serão convocados 
para essa etapa, incluindo-se os portadores de deficiência aprovados. 
13.2. Os títulos para análise deverão, impreterivelmente, no período definido no Cronograma Previsto 
– ANEXO III, ser entregues no Posto de Atendimento – ANEXO IV ou enviados via SEDEX à 
FUNCAB – Concurso Público Prefeitura Municipal de Linhares/ES, Caixa Postal nº 99708 – CEP: 
24.020-976 – Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, através de mensagem 
encaminhada para o correio eletrônico notificacao@funcab.org ou via fax (21) 2621-0966, 
especificando nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição, data de postagem e o 
número identificador do objeto.  
13.2.1. Deverá ser obedecida a data final do prazo para postagem. Documentos postados fora 
do prazo serão desconsiderados. O candidato deverá guardar consigo o protocolo de entrega 
ou de postagem para fim de comprovação em eventual necessidade. 
13.3. A Prova de Títulos terá caráter apenas classificatório. 
13.4. Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópias autenticadas em cartório, anexando 
formulário próprio para entrega de títulos, disponível no portal www.funcab.org. Fica reservado à 
Comissão Coordenadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Linhares, o direito de exigir, 
a seu critério, a apresentação dos documentos originais para conferência.  
13.5. Somente serão considerados os títulos que se enquadrarem nos critérios previstos neste Edital 
e que sejam voltados para a área específica do cargo - habilitação. 
13.6. Todos os cursos previstos para pontuação na avaliação de títulos deverão estar concluídos. 
13.7. Somente serão considerados como documentos comprobatórios diplomas e certificados ou 
declarações de conclusão do curso, atestando a data de conclusão, a carga horária e a defesa da 
tese com aprovação da banca. 
13.8. Serão considerados os seguintes títulos, para efeitos do presente Concurso: 
 
 

Título 
Valor por 

Título 

A) Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado 4,5 pontos 

B) Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado 3,5 pontos 

C) Pós-Graduação Lato Sensu (mínimo de 360 horas) 2,0 pontos 

 
 
13.9. Somente será pontuado um título em cada nível de pós-graduação. 
13.10. A nota final dos títulos, de caráter classificatório, corresponderá à soma dos pontos obtidos 
pelo candidato, variando de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 
13.11. Não serão pontuados os títulos exigidos como requisitos/habilitação para ingresso no cargo. 
13.12. As listagens com as notas dos candidatos, cujos títulos forem analisados, serão divulgadas no 
portal www.funcab.org, na data constante no Cronograma Previsto – ANEXO III. 

14. DOS RECURSOS 
14.1. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou conteúdo da 
questão. 
14.2. O recurso será dirigido à FUNCAB e deverá ser interposto no prazo de até 02 (dois) dias úteis 
após a divulgação do gabarito oficial. 
14.2.1. Admitir-se-á para cada candidato um único recurso por questão, o qual deverá ser enviado via 
formulário específico disponível (on line) no site www.funcab.org, que deverá ser integralmente 
preenchido, sendo necessário o envio de um formulário para cada questão recorrida. O formulário 
estará disponível a partir das 8h do primeiro dia até às 23h59min do último dia do prazo previsto no 
Cronograma, considerando-se o horário de Brasília.  
14.2.2. O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando informações 
será automaticamente desconsiderado, não sendo encaminhado à Banca Acadêmica para avaliação. 
14.3. O recurso deve conter a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de 
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artigos, amparados pela legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores. 
14.3.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da 
Prova Objetiva, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente. 
14.4. Será facultado ao candidato solicitar revisão da nota Prova Discursiva e dos Títulos e do 
resultado Teste de Aptidão Física. 
14.5. O pedido de revisão deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de sua 
inscrição e ser encaminhado à FUNCAB, na data definida no Cronograma Previsto – ANEXO III, no 
horário compreendido entre 08h00min e 18h00min (horário de Brasília), via formulário disponível no 
portal www.funcab.org. 
14.6. Será indeferido liminarmente o recurso ou pedido de revisão que descumprir as determinações 
constantes neste Edital; for dirigido de forma ofensiva à FUNCAB e/ou à Prefeitura Municipal de 
Linhares; for apresentado fora do prazo, fora de contexto. 
14.7. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em 
suas decisões, razão porque não caberão recursos adicionais. 
14.8. As anulações de questões ou alterações de gabarito ou de notas ou resultados, resultantes das 
decisões dos recursos ou pedidos de revisão deferidos, serão dados a conhecer, coletivamente, 
através Internet no portal www.funcab.org e afixadas no Posto de Atendimento, nas datas 
estabelecidas no Cronograma Previsto – ANEXO III. 
14.9. A Prova Objetiva será corrigida de acordo com o novo gabarito oficial após o resultado dos 
recursos. 

15. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO 
15.1. A nota final no Concurso para os cargos de requisito saber Ler e Escrever, de Nível 
Fundamental Incompleto e Completo e Nível Médio e Técnico, será a nota final da Prova Objetiva, 
ficando, no caso dos cargos de Agente Municipal de Trânsito, Motorista e Eletricista, condicionada à 
aprovação no Teste de Aptidão Física e na Prova Prática, respectivamente.  
15.2. Para os cargos de Nível Superior, exceto Professores e Advogado Municipal, será a nota 
final da Prova Objetiva. 
15.2.1. Para o cargo de Professor, será a nota final da Prova Objetiva adicionada à nota dos Títulos. 
15.2.2. Para o cargo de Advogado Municipal, será a nota final da Prova Objetiva adicionada à nota 
da Prova Discursiva. 
15.3. No caso de igualdade de pontuação final para classificação, após observância do disposto no 
parágrafo único, do art. 27, da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), dar-se-á preferência 
sucessivamente ao candidato que obtiver: 
Nos cargos de Nível Superior, exceto para o cargo de Advogado Municipal: 
a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina de Conhecimentos Específicos; 
b) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina de Língua Portuguesa; 
c) maior número de pontos na disciplina de Informática Básica, quando houver; 
d) maior número de pontos na disciplina de Conhecimentos Básicos de Saúde Pública, quando 
houver; 
e) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade. 
Nos cargos de Nível Superior: Advogado Municipal: 
a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina de Conhecimentos Específicos; 
b) maior número de pontos na Prova Discursiva; 
c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina de Língua Portuguesa; 
d) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade. 
Nos cargos de Nível Médio: 
a) maior número de pontos na disciplina de Conhecimentos Específicos; 
b) maior número de pontos na disciplina de Língua Portuguesa; 
c) maior número de pontos na disciplina de Informática Básica, quando houver; 
d) maior número de pontos na disciplina de Conhecimentos Básicos de Saúde Pública, quando 
houver; 
e) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade.  
Nos cargos de requisito saber Ler e Escrever e de Nível Fundamental Completo e Incompleto: 
a) maior número de pontos na disciplina de Língua Portuguesa; 
b) maior número de pontos na disciplina de Matemática; 
c) maior número de pontos na disciplina de Conhecimentos Gerais, quando houver; 
d) maior número de pontos na disciplina de Conhecimentos Gerais e Específicos, quando houver; 
e) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade. 
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16. DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do 
portal www.funcab.org ou por meio dos telefones (21) 2621 0966 - Rio de Janeiro, (27) 3071-5372 - 
Linhares, ou pelo e-mail concursos@funcab.org ou no Posto de Atendimento (ANEXO IV).  
16.1.1. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de 
realização das provas e nem de resultados, gabaritos, notas, classificação, convocações ou outras 
quaisquer relacionadas aos resultados provisórios ou finais das provas e do Concurso. O candidato 
deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma definida 
neste Edital. 
16.1.2. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de 
outro edital. 
16.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações dos Editais, 
comunicações, retificações e convocações referentes a este Concurso.  
16.3. Caso o candidato queira utilizar-se de qualquer direito concedido por legislação pertinente, 
deverá fazer a solicitação somente na Prefeitura Municipal de Linhares, nos primeiros 10 (dez) dias 
do início do período de inscrições. Este período não será prorrogado em hipótese alguma, não 
cabendo, portanto, acolhimento de recurso posterior relacionado a este item.  
16.4. Os resultados finais das etapas serão divulgados na Internet nos portais www.funcab.org e 
www.linhares.es.gov.br e publicado no Diário Oficial do Estado ou na imprensa oficial do Município. 
16.5. Acarretará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros 
editais relativos ao Concurso, nos comunicados e/ou nas instruções constantes de cada prova. 
16.6. O resultado final do Concurso Público será homologado pela Prefeitura Municipal de Linhares, 
publicado e divulgado na forma prevista no subitem 16.4. 
16.7. À Administração, reserva-se o direito de proceder às nomeações, em número que atenda ao 
interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o 
número de vagas ofertadas neste Edital, das que vierem a surgir ou forem criadas por lei, dentro do 
prazo de validade do concurso. 
16.8. A convocação para posse será feita por meio de publicação no portal www.linhares.es.gov.br, 
no Diário Oficial do Estado ou na Imprensa Oficial do Município e no mural da Prefeitura. 
16.9. O candidato que não atender à convocação para a apresentação dos requisitos citados no item 
2 deste Edital, no prazo a ser oportunamente divulgado, será automaticamente excluído do Concurso 
Público. 
16.9.1. Os candidatos não convocados para as demais etapas estarão eliminados do Concurso. 
16.10. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 
16.11. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação em qualquer 
etapa do presente Concurso Público, valendo, para esse fim, a homologação divulgada nas formas 
previstas no subitem 16.8. 
16.12. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço junto à FUNCAB, até o encerramento 
das etapas do Concurso Público, sob sua responsabilidade. 
16.13. As legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como 
alterações em dispositivos legais e normativos a ela posteriores, não serão objetos de avaliação nas 
provas do presente Concurso Público. 
16.14. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações de todos os atos 
referentes ao presente Concurso durante todo o prazo de validade do mesmo. 
16.15. O Exame Médico Admissional será realizado por profissionais credenciados do município de 
Linhares, para avaliação da capacidade física e mental do candidato classificado, quando convocado 
para posse e efetivo exercício do cargo. Tem caráter eliminatório e constitui condição e pré-requisito 
para que se concretize a posse. 
16.16. É expressamente proibido fumar no local de realização de provas. 
16.17. As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas a critério exclusivo e irrecorrível da 
Comissão do Concurso Público e da FUNCAB e, em última instância administrativa, pela Assessoria 
Jurídica da Prefeitura Municipal de Linhares. 
16.18. Todos os cursos, requisitos para ingresso, referenciados no ANEXO I deste Edital, deverão ter 
o reconhecimento e/ou sua devida autorização por órgão oficial competente. 
16.19. A Prefeitura Municipal de Linhares e a FUNCAB não se responsabilizam por quaisquer textos, 
apostilas, cursos, referentes a este concurso. 
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16.20. Os documentos produzidos e utilizados pelos candidatos em todas as etapas do concurso são 
de uso e propriedade exclusivos da Banca Examinadora, sendo terminantemente vedada a sua 
disponibilização a terceiros ou a devolução ao candidato. 
16.21. O presente Concurso Público Municipal será coordenado pela Comissão Coordenadora, 
constituída especialmente para este fim através da Portaria nº 167/2010, alterada pela Portaria nº 
459/2011, publicadas, respectivamente, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo nos dias 
04/04/2010 e 01/06/2011, sendo todo o processo executado pela Fundação Professor Carlos Augusto 
Bittencourt – FUNCAB. 
16.22. Integram este Edital, os seguintes Anexos: 
ANEXO I – Quadro de Vagas; 
ANEXO II – Critérios de Avaliação da Prova Discursiva; 
ANEXO III – Cronograma Previsto; 
ANEXO IV – Posto de Atendimento; 
ANEXO V – Procedimento – Teste de Aptidão Física; 
ANEXO VI – Modelo de Atestado Médico; 
ANEXO VII – Conteúdo Programático. 
 

 
 

Linhares/ES, 06 de julho de 2011. 
 
 
 

Amantino Pereira Paiva 
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos 

 
 

Márcio Pimentel Machado 
Presidente da Comissão Coordenadora 

 
 

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE EDITAL 
 
 

Guerino Luiz Zanon 
Prefeito Municipal de Linhares 
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ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 
 

 LER E ESCREVER 

CÓDIGO CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS REQUISITO SALÁRIO BASE 
INICIAL 

L01 Gari 40h 100 Ler e Escrever R$ 545,00 
L02 Servente 40h 50 Ler e Escrever R$ 545,00 
L03 Trabalhador Braçal 40h 50 Ler e Escrever R$ 545,00 

 
 FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CÓDIGO CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS REQUISITO SALÁRIO BASE 
INICIAL 

F01 Contínuo 30h 2 Fundamental 
Incompleto R$ 545,00 

F02 Eletricista 40h 1 Fundamental 
Incompleto R$ 545,00 

F03 Motorista 40h 5 Fundamental 
Incompleto + CNH "D" R$ 623,90 

 
 FUNDAMENTAL COMPLETO 

CÓDIGO CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS REQUISITO SALÁRIO BASE 
INICIAL 

C01 Auxiliar Administrativo 30h 15 Fundamental Completo R$ 545,00 

C02 Auxiliar de Enfermagem 30h 5 

Fundamental Completo 
+ Curso de Auxiliar de 
Enfermagem e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

 
R$ 545,00 

C03 Auxiliar de Laboratório 30h 2 
Fundamental completo 
+ Curso de Auxiliar de 

Laboratório 
R$ 545,00 

C04 Guarda Municipal 40h 10 Fundamental Completo R$ 545,00 
 

 NÍVEL MÉDIO ÁREA ADMINISTRATIVA 

CÓDIGO CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS REQUISITO SALÁRIO BASE 
INICIAL 

M01 Agente Municipal de Trânsito 30h CR Ensino Médio 
+ CNH AB R$ 748,70 

M02 Auxiliar de Secretaria 30h 30 Ensino Médio R$ 545,00 
M03 Escriturário 30h 5 Ensino Médio R$ 623,90 
M04 Secretário Escolar 30h 5 Ensino Médio R$ 748,70 

 
 NÍVEL MÉDIO ÁREA SAÚDE 

CÓDIGO CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS REQUISITO SALÁRIO BASE 
INICIAL 

M05 Agente de Vigilância Sanitária 40h 5 Ensino Médio R$ 623,90 

M06 Auxiliar de Consultório Dentário 30h 5 
Ensino Médio 

e registro no respectivo 
Órgão de Classe. 

R$ 545,00 
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 NÍVEL MÉDIO TÉCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA 

CÓDIGO CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS REQUISITO SALÁRIO BASE 
INICIAL 

T01 Agente Fiscal Ambiental 30h 2 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Meio 

Ambiente e registro no 
respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 623,90 

T02 Monitor Educacional 
 30h 80 

Ensino Médio + 
Curso de Habilitação 
para o Exercício do 

Magistério em 1º Grau 
e/ou Certificado de 

Proeficiência em Libras 
e/ou Certificado de 
Instrutor, Tradutor e 
Intérprete de Libras. 

R$ 748,70 

T03 Técnico em Arquivologia 30h 1 
Ensino Médio e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 
R$ 748,70 

T04 Técnico em Informática 30h 10 Ensino Médio e Curso 
Técnico em Informática. R$ 748,70 

T05 Técnico em Segurança do Trabalho 30h 2 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Segurança 
do Trabalho e registro 

no respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 748,70 

T06 Topógrafo 30h CR 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Topografia 
ou correlato e registro 

no respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 811,15 

 
 NÍVEL MÉDIO TÉCNICO ÁREA DA SAÚDE 

CÓDIGO CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS REQUISITO SALÁRIO BASE 
INICIAL 

T07 Técnico de Enfermagem 30h 30 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em 

Enfermagem e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 623,90 

T08 Técnico de Laboratório 30h 2 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Laboratório 
ou correlato e registro 

no respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 623,90 

T09 Técnico de RX - Mamografia 24h CR 

Ser do sexo feminino + 
Ensino Médio e Curso 

Técnico em Radiologia e 
registro no respectivo 

Órgão de Classe. 

R$ 748,70 

T10 Técnico de RX 24h CR 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Radiologia e 

registro no respectivo 
Órgão de Classe. 

R$ 748,70 

T11 Técnico em Imobilização 30h 2 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Imobilização 
Ortopédica e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 623,90 
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 NÍVEL SUPERIOR ÁREA ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

CÓDIGO CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS REQUISITO SALÁRIO BASE 
INICIAL 

S01 Advogado Municipal 20h 2 
Nível superior em Direito 
e registro no respectivo 

Órgão de Classe. 
R$ 973,36 

S02 
Analista de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos -  
Área: Biologia ou Ecologia 

20h 2 

Nível superior em 
Ciências Biológicas ou 
Ecologia e registro no 
respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 973,36 

S03 
Analista de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - Área: 
Engenharia Ambiental 

20h 1 

Nível superior em 
Engenharia Ambiental e 

registro no respectivo 
Órgão de Classe. 

R$ 973,36 

S04 
Analista de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - Área: 
Engenharia de Minas 

20h 1 

Nível superior em 
Engenharia de Minas e 
registro no respectivo 

Órgão de Classe. 

R$ 973,36 

S05 
Analista de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - Área: 
Engenharia Química 

20h 1 

Nível superior em 
Engenharia Química e 
registro no respectivo 

Órgão de Classe. 

R$ 973,36 

S06 Arquiteto 20h 1 

Nível superior em 
Arquitetura e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 973,36 

S07 Assistente Social 20h 6 

Nível superior em 
Serviço Social e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 973,36 

S08 Bibliotecário 20h 1 

Nível Superior em 
Biblioteconomia e 

registro no respectivo 
Órgão de Classe. 

R$ 973,36 

S09 Educador Físico 20h 2 

Nível superior em 
Educação Física 
(bacharelado ou 

licenciatura) e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 973,36 

S10 Engenheiro Civil 20h 1 

Nível superior em 
Engenharia Civil e 

registro no respectivo 
Órgão de Classe. 

R$ 973,36 

S11 Engenheiro em Segurança do 
Trabalho 20h 1 

Nível superior em 
Engenharia com 

especialização em 
Segurança do Trabalho 
e registro no respectivo 

Órgão de Classe. 

R$ 973,36 

S12 Museólogo 20h CR 

Nível superior em 
Museologia e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 973,36 

S13 Professor MaE-2 - Educação Infantil 
/ Ensino Fundamental Anos Iniciais 

25h 150 Licenciatura na área de 
atuação do cargo R$ 1.077,23 

S14 Professor MaE-2 - Ciências 25h 2 

Licenciatura em área 
específica 

Ciências/Biologia/ 
Química 

R$ 1.077,23 
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S15 Professor MaE-2 - Educação Física 25h 10 Licenciatura em 
Educação Física R$ 1.077,23 

S16 Professor MaE-2 - Geografia 25h 2 Licenciatura em 
Geografia R$ 1.077,23 

S17 Professor MaE-2 - História 25h 2 Licenciatura em área 
específica em História R$ 1.077,23 

S18 Professor MaE-2 - Letras em Libras 25h 5 
Licenciatura em área 

específica em Letras em 
Libras 

R$ 1.077,23 

S19 Professor MaE-2 - Língua Inglesa 25h 2 
Licenciatura em área 

específica Letras/Língua 
Inglesa. 

R$ 1.077,23 

S20 Professor MaE-2 - Língua 
Portuguesa 25h 5 

Licenciatura em área 
específica em Língua 

Portuguesa 
R$ 1.077,23 

S21 Professor MaE-2 - Matemática 25h 5 
Licenciatura em área 

específica em 
Matemática 

R$ 1.077,23 

S22 Técnico Pedagógico TpE-2 
(Supervisão Escolar) 25h 10 

Nível Superior em 
Pedagogia com 
habilitação para 

Supervisão Escolar 

R$ 1.077,23 

S23 Técnico Pedagógico TpE-2 
(Inspeção Escolar) 25h 2 

Nível Superior em 
Pedagogia com 
habilitação para 

Inspeção Escolar 

R$ 1.077,23 

 
 NÍVEL SUPERIOR ÁREA DA SAÚDE 

CÓDIGO CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS REQUISITO SALÁRIO BASE 
INICIAL 

S24 Enfermeiro Plantonista 

30h 
(Escala de 

plantão 
12h x 60h) 

8 

Nível Superior em 
Enfermagem e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 1.460,04 

S25 Enfermeiro Diarista 20h 4 

Nível Superior em 
Enfermagem e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 973,36 

S26 Farmacêutico/Bioquímico 20h 2 

Nível Superior em 
Farmácia Bioquímica e 
registro no respectivo 

Órgão de Classe. 

R$ 973,36 

S27 Fisioterapeuta 20h CR 

Nível Superior em 
Fisioterapia e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 973,36 

S28 Fonoaudiólogo 20h CR 

Nível Superior em 
Fonoaudiologia e 

registro no respectivo 
Órgão de Classe. 

R$ 973,36 

S29 Médico Veterinário 20h 1 

Nível Superior em 
Veterinária e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 973,36 

S30 Nutricionista 20h 2 

Nível Superior em 
Nutrição e registro no 
respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 973,36 

S31 Odontólogo 20h 5 

Nível Superior em 
Odontologia e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 973,36 



     
 
 
 
 
 
 

 23  

S32 Odontólogo Endodontista 20h 1 

Nível Superior em 
Odontologia com 

Especialização em 
Endodontia e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 973,36 

S33 Odontólogo Periodontista 20h 1 

Nível Superior em 
Odontologia com 

Especialização em 
Periodontia e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 973,36 

S34 Odontólogo Protesista 20h 1 

Nível Superior em 
Odontologia com 

Especialização em 
Prótese Dentária e 

registro no respectivo 
Órgão de Classe. 

R$ 973,36 

S35 Psicólogo 20h 5 

Nível Superior em 
Psicologia e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 973,36 

S36 Terapeuta Ocupacional 20h CR 

Nível Superior em 
Terapia Ocupacional e 
registro no respectivo 

Órgão de Classe. 

R$ 973,36 

S37 Zootecnista 20h 1 

Nível Superior em 
Zootecnia e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 973,36 

S38 Médico Anestesista 20h CR 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Anestesiologia e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 1.953,92 

S39 Médico Angiologista 20h CR 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Angiologia e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 1.953,92 

S40 Médico Cardiologista 20h 2 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Cardiologia e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 1.953,92 

S41 Médico Cirurgião Geral - Diarista 20h 1 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Cirurgia Geral e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 1.953,92 

S42 Médico Cirurgião Geral - Plantonista 20h 2 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Cirurgia Geral e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 1.953,92 
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S43 Médico Clínico Geral - Diarista 20h 3 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Clínica Geral e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 1.953,92 

S44 Médico Clínico Geral - Plantonista 20h 7 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Clínica Geral e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 1.953,92 

S45 Médico Dermatologista 20h 2 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Dermatologia e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 1.953,92 

S46 Médico Endocrinologista 20h 2 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Endocrinologia e 

registro no respectivo 
Órgão de Classe. 

R$ 1.953,92 

S47 Médico Gastroenterologista 20h 2 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Gastroenterologia e 

registro no respectivo 
Órgão de Classe. 

R$ 1.953,92 

S48 Médico Geriatra 20h 2 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Geriatria e registro no 
respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 1.953,92 

S49 Médico Ginecologista/Obstetra 20h 4 

Nível Superior em 
Medicina com 
Especialização 

Ginecologia/ 
Obstetria e registro no 
respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 1.953,92 

S50 Médico Hematologista 20h CR 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Hematologia e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 1.953,92 

S51 Médico Infectologista 20h 1 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Infectologia e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 1.953,92 

S52 Médico Mamografista 20h CR 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Radiologia Mamográfica 
e registro no respectivo 

Órgão de Classe. 

R$ 1.953,92 
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S53 Médico Mastologista 20h 1 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Mastologia e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 1.953,92 

S54 Médico do Trabalho 20h 1 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Medicina do Trabalho e 
registro no respectivo 

Órgão de Classe. 

R$ 1.953,92 

S55 Médico Nefrologista 20h CR 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Nefrologia e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 1.953,92 

S56 Médico Neurocirurgião 20h CR 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Neurocirurgia e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 1.953,92 

S57 Médico Neurologista 20h 2 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização cm 
Neurologia e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 1.953,92 

S58 Médico Oftalmologista 20h CR 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Oftalmologia e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 1.953,92 

S59 Médico Ortopedista - Diarista 20h 2 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Ortopedia e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 1.953,92 

S60 Médico Ortopedista - Plantonista 20h 2 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Ortopedia e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 1.953,92 

S61 Médico Otorrinolaringologista 20h 1 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Otorrinolaringologia e 
registro no respectivo 

Órgão de Classe. 

R$ 1.953,92 

S62 Médico Pediatra - Diarista 20h 3 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Pediatria e registro no 
respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 1.953,92 
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S63 Médico Pediatra - Plantonista 20h 7 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Pediatria e registro no 
respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 1.953,92 

S64 Médico Perito da Previdência 20h 2 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Medicina do Trabalho e 
registro no respectivo 

Órgão de Classe. 

R$ 1.953,92 

S65 Médico Pneumologista 20h 1 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Pneumologia e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 1.953,92 

S66 Médico Proctologista 20h 1 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Proctologia e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 1.953,92 

S67 Médico Psiquiatra 20h 2 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Psiquiatria e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 1.953,92 

S68 Médico Radiologista 20h 1 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Radiologia e registro no 

respectivo Órgão de 
Classe. 

R$ 1.953,92 

S69 Médico Reumatologista 20h 1 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Reumatologia e registro 
no respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 1.953,92 

S70 Médico Ultrassonografista 20h CR 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Ultrassonografia e 

registro no respectivo 
Órgão de Classe 

R$ 1.953,92 

S71 Médico Urologista 20h CR 

Nível Superior em 
Medicina com 

Especialização em 
Urologia e registro no 
respectivo Órgão de 

Classe. 

R$ 1.953,92 

 
 

Legenda: 
CR = Cadastro de Reserva 
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ANEXO II – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

 
 

CRITÉRIOS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA PONTOS 

1) Aspectos formais 

Linguagem (grau de formalidade; adequação à situação comunicativa); 

Pontuação; Ortografia (acentuação gráfica, hífen, emprego de letras, divisão 

silábica); Concordância; Regência; Flexão verbal e nominal. 

2 

2) Aspectos textuais Estruturação dos parágrafos (unidade lógica e coerência das ideias). 2 

3) Aspectos técnicos 

Demonstração de conhecimento relativo ao assunto específico tratado na 

questão. Clareza, concisão, precisão e objetividade das ideias (redundância e 

circularidade). 

16 
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ANEXO III – CRONOGRAMA PREVISTO 
 

EVENTOS DATAS 
PREVISTAS 

Prazo para pedido de isenção da taxa de inscrição 12 a 15/07/2011 
Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 26/07/2011 
Recurso contra o indeferimento da isenção 27/07/2011 
Resposta aos recursos contra o indeferimento da isenção 02/08/2011 
Período de inscrições pela Internet 12/07 a 07/08/2011 
Último dia para pagamento do boleto bancário  08/08/2011 
Divulgação dos locais da Prova Objetiva  19/08/2011 
Realização da Prova Objetiva  28/08 e 04/09/2011 
Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (provas do 1º domingo) 30/08/2011 
Data para entrega dos recursos contra a Prova Objetiva (provas do 1º domingo) 31/08 e 01/09/2011 
Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (provas do 2º domingo) 06/09/2011 
Data para entrega dos recursos contra a Prova Objetiva (provas do 2º domingo)  07 e 08/09/2011 
Divulgação da resposta aos recursos contra a Prova Objetiva 22/09/2011 
Divulgação das notas da Prova Objetiva 22/09/2011 
Convocação para Provas Práticas para os cargos de Motorista e Eletricista 
Convocação para o Teste de Aptidão Física para o cargo de Agente Municipal de 
Trânsito 
Convocação para entrega dos títulos para os cargos de Professor 
Divulgação da relação de candidatos ao cargo de Advogado Municipal que terão 
Prova Discursiva corrigida 

23/09/2011 

Prazo para encaminhamento dos Títulos 27 a 29/09/2011 
Realização das Provas Práticas 02/10/2011 
Divulgação do resultado das Provas Práticas 05 e/ou 06/10/2011 
Realização do Teste de Aptidão Física 08 e/ou 09/10/2011 
Divulgação do Resultado do Teste de Aptidão Física 13/10/2011 
Data para pedido de revisão do resultado do Teste de Aptidão Física 14/10/2011 
Divulgação das respostas aos pedidos de revisão do resultado do TAF 18/10/2011 
Divulgação da nota dos Títulos e da Prova Discursiva 18/10/2011 
Prazo para pedido de revisão da nota dos Títulos e da Prova Discursiva 19 e 20/10/2011 
Divulgação das respostas aos pedidos de revisão das notas dos Títulos e da Prova 
Discursiva 31/10/2011 

Divulgação do Resultado Final 01/11/2011 
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ANEXO IV - POSTO DE ATENDIMENTO 
 

LOCAL FUNCIONAMENTO 

Escola Técnica CEDTEC - Unidade Linhares 

Rua Governador Florentino Avidos, nº 80, Bairro Nossa 

Senhora da Conceição, Linhares/ES, CEP 29900-490. 

Ponto de Referência - Atrás do Posto Conceição 
Telefone: (27) 3071-5372 

Segunda a sexta-feira (exceto feriado) 

De 9h às 17h 
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ANEXO V – PROCEDIMENTO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
 

Teste de Flexão de Braço com o apoio de frente ao solo (sexo feminino) 
1. O procedimento para a preparação e execução do teste de flexão obedecerá aos seguintes aspectos: 
a) Posição inicial: A candidata posiciona-se de pé de frente para o examinador. Ao comando de “em posição”, a 
candidata tomará a posição de frente ao solo com os braços completamente estendidos, palmas das mãos 
apoiadas sobre o solo com os dedos voltados para frente, os joelhos e as pontas dos pés em contato com o solo, 
sendo os pés unidos. O quadril não poderá apresentar flexão na posição inicial e durante a execução do 
movimento. 
b) Execução: Ao comando de “iniciar”, a candidata flexionará simultaneamente os braços até que as pontas dos 
cotovelos atinjam ou ultrapassem o plano das costas. Em seguida, voltará à posição inicial pela extensão 
completa dos braços. Durante a execução do teste, a candidata não poderá tocar o solo com qualquer parte do 
corpo, exceto mãos, joelhos e pés. Não há tempo determinado para a execução dos exercícios, que poderão ser 
realizados de forma rápida ou lenta, desde que respeitada a constância no ritmo das repetições. Caracterizada a 
interrupção na execução, a contagem dos exercícios será encerrada. 
Teste de Flexão de Braço com o apoio de frente ao solo (sexo masculino) 
A metodologia para a preparação e execução do teste de flexão obedecerá aos seguintes aspectos: 
Consiste em o candidato ficar em 4 (quatro) apoios (as duas mãos e os dois pés unidos) com o corpo em 
extensão e cotovelos estendidos, palmas das mãos apoiadas sobre o solo com os dedos voltados para frente e 
realizar a flexão dos cotovelos até que estes fiquem ao nível dos ombros, sem tocar o chão, voltando à posição 
inicial, realizando a extensão dos cotovelos. 
Execução: Ao comando de “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os braços até que as pontas dos 
cotovelos atinjam ou ultrapassem o plano das costas. Em seguida, voltará à posição inicial pela extensão 
completa dos braços. 
Durante a execução do teste, o candidato não poderá tocar o solo com qualquer parte do corpo, exceto mãos e 
os pés. Não há tempo determinado para a execução dos exercícios, que poderão ser realizados de forma rápida 
ou lenta, desde que respeitada a constância no ritmo das repetições. Caracterizada a interrupção na execução, a 
contagem dos exercícios será encerrada. 
Teste de Flexão Abdominal (ambos os sexos) 
1. O procedimento para a preparação e execução do teste de flexão abdominal obedecerá aos seguintes 
aspectos: 
a) ao comando “em posição”, o candidato deverá tomar a posição deitado em decúbito dorsal, pernas unidas e 
estendidas e braços estendidos atrás da cabeça, tocando o solo; 
b) ao comando “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente o tronco e membros inferiores na altura dos 
quadris, lançando os braços à frente, de modo que a planta dos pés se apoie totalmente no solo e a linha dos 
cotovelos coincida com a linha dos joelhos e, em seguida, voltará à posição inicial, completando uma repetição; 
2. Os comandos para iniciar e terminar o teste serão dados por um silvo breve de apito. 
3. Deverá ser executada seqüência mínima de abdominais no tempo de 1(um) minuto. 
Teste de Corrida (ambos os sexos) – Em pista  
1. O procedimento para a preparação e execução do teste de corrida de 12 (doze) minutos obedecerá aos 
seguintes aspectos: 
a) o candidato deverá no tempo de 12 (doze) minutos, percorrer a distância mínima estabelecida. O candidato 
efetuará, durante os 12 (doze) minutos, um deslocamento contínuo, podendo andar ou correr; 
b) o início e término do teste serão indicados ao comando da comissão avaliadora emitido por sinal sonoro;  
c) após o final do teste, o candidato deverá permanecer parado ou se deslocar em sentido perpendicular à pista, 
sem abandoná-la, até ser liberado pela comissão; 
2. Não será permitido ao candidato: 
a) uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela comissão avaliadora; 
b) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física; 
c) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, depois de finalizados os 12 (doze) 
minutos, sem ter sido liberado pela comissão avaliadora. 
3. O candidato deverá completar o percurso (na distância estabelecida – feminino / masculino), no tempo de 12 
(doze) minutos, para obter o APTO. A não-execução da distância mínima eliminará o candidato. 
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ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO MÉDICO 

 

Para o Teste de Aptidão Física, para o cargo de Agente Municipal de Trânsito. 

 

 

TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE 

 

ATESTADO 

 

Atesto, para os devidos fins, que o(a) Sr.(a)______________________________________________ 

_______________________, RG n.º ____________________, UF _____, encontra-se apto para 

realizar atividades de esforços físicos, podendo participar dos testes de aptidão física para o 

Concurso da Prefeitura Municipal de Linhares. 

 

____________________________________ 

Local e data 

(máximo de 30 dias corridos de antecedência à data da prova, inclusive). 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do Profissional 

Carimbo/CRM 
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ANEXO VII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
ATENÇÃO: TODA A LEGISLAÇÃO CITADA NOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS SERÃO UTILIZADAS 

PARA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS ATUALIZAÇÕES VIGENTES 
ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL. 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO – LER E ESCREVER (Gari, Servente e Trabalhador Braçal) 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Interpretação de texto. Antônimos e sinônimos. Divisão silábica: identificação do número de sílabas. Ortografia: 
emprego de letras, uso de iniciais maiúsculas. Flexão de gênero, número e grau dos substantivos e dos 
adjetivos. 
MATEMÁTICA:  
Números. Adição, subtração, divisão e multiplicação. Problemas envolvendo situações da vida prática. 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO – 5º ANO (Contínuo, Eletricista e Motorista) 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos de palavras do texto. Grafia de palavras de uso frequente. Uso 
das iniciais maiúsculas e minúsculas. Separação de sílabas. Acentuação gráfica. Pontuação. Gênero, número e 
grau dos substantivos e adjetivos. Coletivos. Regras elementares de concordância. Emprego dos pronomes 
pessoais. Verbos regulares de uso frequente.  
MATEMÁTICA:  
Sistema de numeração. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, regra de três simples, porcentagem. 
Números reais: adição, subtração. Problemas envolvendo situações da vida prática. 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Principais aspectos geográficos, históricos, sociais e econômicos do Estado do Espírito Santo e do Município de 
Linhares. Ecologia e Meio Ambiente.  
 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO (Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de 
Enfermagem e Guarda Municipal) 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Compreensão de texto. Reescrita de passagens do texto. Ortografia: emprego de letras, divisão silábica, 
acentuação. Classes das palavras e suas flexões. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes 
verbais. Concordâncias: nominal e verbal. Regências: nominal e verbal. Emprego do acento indicativo da crase. 
Colocação dos pronomes átonos. Emprego dos sinais de pontuação. Semântica: sinonímia, antonímia, 
homonímia, paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Coletivos. Funções sintáticas de termos e de orações. 
Processos sintáticos: subordinação e coordenação. 
MATEMÁTICA:  
Sistema de numeração. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, regra de três, porcentagem. Números 
reais: adição, subtração, multiplicação, divisão. Problemas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Principais aspectos geográficos, históricos, sociais e econômicos do Estado do Espírito Santo e do Município de 
Linhares. Ecologia e Meio Ambiente. Gestão de documentos: protocolo, organização e técnicas de arquivamento. 
Ciclo vital dos documentos. Elaboração de ofícios e correspondências. Técnicas de agendamento. Formas de 
tratamento. Abreviações de tratamento, seletividade de documentações e pautas de reuniões. Análise e 
encaminhamento de processos. Redação oficial; correspondência e redação técnica. Atendimento ao público. 
Noções de informática. 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
Principais aspectos geográficos, históricos, sociais e econômicos do Estado do Espírito Santo e do Município de 
Linhares. Ecologia e Meio Ambiente. Lavagem de material. Noções sobre vidrarias utilizadas em laboratório. 
Identificação dos materiais do laboratório. Preparo de material, instrumental e equipamentos. Funcionamento de 
aparelhos de laboratório. Métodos de esterilização de materiais limpos e contaminados. Noções de 
Biossegurança, cuidados com meio ambiente e saúde no trabalho, cuidados com descarte de material. 
Organização e comportamento laboratorial. Noções preliminares de higiene e boas práticas no laboratório. 
Equipamentos de Proteção Individual e de Proteção Coletiva: tipos principais e utilização adequada. 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Principais aspectos geográficos, históricos, sociais e econômicos do Estado do Espírito Santo e do Município de 
Linhares. Ecologia e Meio Ambiente. Técnicas básicas: importância da limpeza terminal, concorrente e 
arrumação de cama, higiene oral e corporal, prevenção de deformidade e úlcera de pressão, controles de sinais 
vitais, controle de eliminações e ingestões, balanço hídrico. Interoclisma e Enema. Posições para exame, 
oxigenoterapia, cuidados para coleta de sangue, fezes eurina. Ergonometria. Princípios de infecção hospitalar, 
técnicas de curativo, administração de dietas. Cuidados com drenagens. Assistência de enfermagem em centro 
cirúrgico, centro obstétrico. Central de material e esterelização: conceitos de desinfecção e esterelização, 
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procedimentos, cuidados com materiais e soluções utilizadas, tipos de esterelização, armazenamento e 
transporte. Noções de farmacologia, interações medicamentosas e reações adversas, hemoterapia e cuidados 
específicos na administração. Medicações: parenteral e enteral: diluições, rediluições, gotejamento de soro e vias 
de administração. Noções de imunização, cadeia de frio, tipos de vacina: dose e via de administração, esquema 
de vacinação do Ministério da Saúde. Noções de enfermagem nas urgências e emergências: primeiros socorros, 
hemorragias, choques, traumatismos e queimaduras. Noções de enfermagem a pacientes com afecções dos 
sistemas: respiratório, cardiovascular, digestório, renal, urinário, reprodutor, musculoesquelético, neurológico e 
nos órgãos dos sentidos. Noções de assistência de enfermagem nas molésticas infectocontagiosas. Noções de 
enfermagem a portadores de patologias clínicas e cirúrgicas. Código de Ética. Política de Saúde e Legislação do 
Sistema Único de Saúde - SUS. 

GUARDA MUNICIPAL 
Principais aspectos geográficos, históricos, sociais e econômicos do Estado do Espírito Santo e do Município de 
Linhares. Ecologia e Meio Ambiente. Noções sobre segurança pública. Noções sobre segurança 
patrimonial: definições. Noções de Segurança Predial: orientações gerais: conhecimento do prédio, 
das pessoas que freqüentam as instalações; O município e a sua segurança patrimonial. 
Procedimento em diferentes situações profissionais: assalto, suspeita, pessoas estranhas etc; 
Noções de Segurança do Trabalho: acidentes do trabalho: conceito, causas e prevenção; normas de 
segurança: conceito de proteção e equipamentos de proteção; normas básicas de higiene: pessoal, 
ambiental, de utensílios e equipamentos;  
 
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: ÁREA ADMINISTRATIVA (Agente Fiscal Ambiental, Agente Municipal de 
Trânsito, Auxiliar de Secretaria, Escriturário, Monitor Educacional, Secretário Escolar, Técnico em 
Arquivologia, Técnico em Informática, Técnico em Segurança do Trabalho e Topógrafo).  
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Sinais de 
Pontuação. Classes de palavras e suas flexões. Coletivos. Processo de formação de palavras. Verbos: 
conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes verbais. Concordâncias: nominal e verbal. Regências: nominal 
e verbal. Emprego do acento indicativo da crase. Colocação dos pronomes. Semântica: sinonímia, antonímia, 
homonímia, paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Funções sintáticas de termos e de orações. 
Processos sintáticos: subordinação e coordenação. 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:  
Constituição Federal de 1988, Títulos I e II, artigos 1º ao 16, Capítulo VII, artigo nº. 37 a 41. Lei Orgânica do 
Município de Linhares de 05/04/1990 e posteriores alterações. Lei nº 1.330/1989 que “aprova o plano de carreira 
e define o sistema de vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Linhares, e dá outras 
providências” e atualizações posteriores vigentes. Ética, organização e cidadania. 
INFORMÁTICA BÁSICA: 
Ambiente operacional Windows (95/98/ME/2000/XP). Fundamentos do Windows, operações com janelas, 
menus, barra de tarefas, área de trabalho, trabalho com pastas e arquivos, localização de arquivos e pastas, 
movimentação e cópia de arquivos, pastas, criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas 
de transferência; Configurações básicas do Windows: resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, 
segundo plano e protetor de tela; Windows Explorer. Ambiente Intranet e Internet. Conceito básico de internet e 
intranet e utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à internet. Principais navegadores. 
Ferramentas de busca e pesquisa. Processador de textos. MS Office 2003/2007/XP – Word. Conceitos básicos. 
Criação de documentos. Abrir e salvar documentos. Digitação. Edição de textos. Estilos. Formatação. Tabelas e 
tabulações. Cabeçalho e rodapé. Configuração de página. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones. Atalhos de 
teclado. Uso dos recursos. Planilha Eletrônica. MS Office 2003/2007/XP – Excel. Conceitos básicos. Criação de 
documentos. Abrir e Salvar documentos. Estilos. Formatação. Fórmulas e funções. Gráficos. Corretor ortográfico. 
Impressão. Ícones. Atalhos de teclado. Uso dos recursos. Correio eletrônico. Conceitos básicos. Formatos de 
mensagens. Transmissão e recepção de mensagens. Catálogo de endereços. Arquivos anexados. Uso dos 
recursos. Ícones. Atalhos de teclado. Segurança da Informação. Cuidados relativos à segurança e sistemas 
antivírus. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

AGENTE FISCAL AMBIENTAL 
Conhecimentos básicos sobre fiscalização: competência para fiscalizar, ações fiscais, diligências, licenciamento, 
autorização, autos de infração, multas e outras penalidades, recursos. Fiscalização urbanística. Poder de polícia. 
Avaliação de impacto ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente: métodos e aplicações. 
Resolução CONAMA nº 01 de 23 de janeiro de 1986. Legislação ambiental do estado do Espírito Santo. Lei 
Orgânica de Linhares e demais legislações sobre meio ambiente. Geoprocessamento: elaboração e 
interpretação de dados cartográficos e georreferenciados. Noções básicas de sistemas de controle ambiental. 
Controle da poluição ambiental. Monitoramento do solo, água e ar. Impactos ambientais: análise do cabimento 
de medidas mitigadoras. Hidrografia: manejo de bacias hidrográficas e recursos hídricos. Bacias hidrográficas do 
estado do Espírito Santo. Área degradada: avaliação dos danos, plano de recuperação e monitoramento 
ambiental. Licenciamentos: critérios básicos. Tipos de licenças. Resolução CONAMA nº 237/97. Agrotóxicos: 
comércio, uso, produção, consumo, transporte e armazenamento. Registro e cadastro estadual. Recursos 
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florestais: inventário, controle, transporte e manejo sustentável. Saneamento ambiental: conhecimento de 
sistemas e tratamentos adequados. 

AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
Sistema Nacional de Trânsito: disposições gerais; composição e competência do Sistema Nacional de Trânsito. 
Código de Trânsito Brasileiro. Normas gerais de circulação e conduta. Pedestres e condutores de veículos não 
motorizados. Educação para o trânsito. Sinalização de trânsito. Veículos: disposições gerais; segurança; 
identificação; veículos em circulação internacional; registro e licenciamento. Condução de escolares. Habilitação. 
Infrações. Penalidades. Medidas administrativas. Licenciamento. 

AUXILIAR DE SECRETARIA 
Principais aspectos geográficos, históricos, sociais e econômicos do Estado do Espírito Santo e do Município de 
Linhares. Ecologia e Meio Ambiente. Atendimento ao público, recepção. Serviços de telefonia: recebimento e 
emissão de ligações. Recebimento, encaminhamento e arquivamento de documentos oficiais. Noções de 
administração geral: conceitos e objetivos; níveis de administração e competências gerenciais. Noções de 
planejamento, organização, direção e controle. Noções de documentação. Noções de arquivo: conceito, tipos, 
importância, organização, conservação, proteção de documentos. Sistemas e métodos de arquivamento. 
Redação oficial e seus modelos. Endereçamento de correspondências. Noções de administração de materiais: 
conceitos; cadastramento de fornecedores; almoxarifado; recebimento; e armazenagem. Processo: análise, 
encaminhamento. Formas de tratamento e abreviaturas. Noções de informática. 

ESCRITURÁRIO 
Redação Oficial. Recebimento e remessa de correspondência oficial. Hierarquia. Siglas dos Estados da 
Federação. Formas de tratamento em correspondências oficiais e abreviaturas. Tipos de correspondência. 
Atendimento ao Público. Noções de protocolo e arquivo - índice onomástico. Organograma. Fluxograma. 
Documentação. Processos. Noções de administração de materiais. 

MONITOR EDUCACIONAL 
Fundamentos e diretrizes do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos e da educação especial. 
Escola inclusiva com espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização. Pedagogias diferenciadas: 
progressão continuada, correção de fluxo, flexibilidade do currículo e trajetória escolar. A Construção coletiva da 
proposta pedagógica da escola: expressão das demandas sociais, das características multiculturais e das 
expectativas dos alunos e dos pais, no trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento da prática docente e da 
gestão escolar. A prática do convívio solidário, o desenvolvimento de valores de uma vida cidadã e o 
posicionamento frente a questões associadas à indisciplina, à violência e o trabalho com os diferentes; 
pluralidade cultural; qualidade étnico-racial. O papel do professor na integração escola/família. O uso de 
metodologias voltadas para práticas inovadoras. O processo de avaliação do desempenho escolar como 
instrumento de acompanhamento do trabalho do professor e dos avanços da aprendizagem do aluno. A relação 
monitor-aprendiz: construção de valores éticos e desenvolvimento de atitudes cooperativas solidárias e 
responsáveis. 

SECRETÁRIO ESCOLAR. 
Organização e funcionamento da secretaria da escola: documentação de alunos, expedição, arquivamento; 
redação oficial: correspondência e redação técnica; expressões de tratamento e suas abreviaturas, matrícula, 
transferência e adaptação de aluno; avaliação escolar e estudos de recuperação; calendário escolar, regimento 
escolar e proposta pedagógica da escola. A Educação na concepção da LDB: estrutura e organização da 
educação nacional. Sistemas de ensino; competências das esferas federal, estadual e municipal; a Educação 
Básica; a Educação de Jovens e Adultos; principais leis, decretos, pareceres e resoluções, deliberações 
referentes e/ ou complementares à LDB. Parâmetros Curriculares Nacionais. Medidas e dispositivos legais de 
proteção à criança e ao adolescente. Legislação federal e estadual aplicável à educação no sistema municipal de 
ensino do município de Linhares. Noções de arquivologia: tipos de arquivo e métodos de arquivamento. 
Protocolo. 

TÉCNICO EM ARQUIVOLOGIA 
Arquivologia: conceito, natureza, tipos de arquivo, acessórios de arquivo, métodos de arquivamento. Controle de 
recebimento, distribuição, reprodução e organização de correspondências. Técnicas de arquivamento de 
documentos em geral e multimídia. Organização e limpeza do arquivo. Conservação do acervo. Noções de 
técnica de recuperação da informação. Noções de Informática. Ética profissional. 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Memória do computador: utilização; bit, bytes e palavras; tamanho e posições da memória; memórias internas e 
auxiliares; programas em memória ROM; memória virtual; cache de memória e tempo de acesso e ciclo de 
memória. Unidade Central de Processamento: execução das instruções; velocidade de processamento; 
registradores; clock; barramentos; microcomputadores; sistemas operacionais em microcomputadores; 
instalação de microcomputadores. Unidades de entrada/saída e periféricos: introdução, tipos de dispositivos de 
entrada, tipos de dispositivo de saída e dispositivos de entrada/saída. Sistemas operacionais e linguagens de 
programação: apresentação e conceitos fundamentais; a evolução dos computadores; o software; as linguagens 
de programação; linguagens da WEB; programas compilados e programas interpretados; ferramentas do 
escritório moderno; linguagens orientadas a objeto. Organização da Informação: arquivos e registros; 
organização dos arquivos; procedimentos nos diversos arquivos; bancos de dados e bancos de dados orientado 
a objetos. Funcionamento do Computador: o suporte do processamento; a carga do sistema; os programas; 
instruções; multiprogramação e multiprocessamento; conceitos básicos em relação à configuração de setup e 
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montagem do microcomputador. Introdução à Lógica de Programação: algoritmos, tipos de lógica, instrumentos 
da lógica de programação, fluxogramas, lógica estruturada, árvores e tabelas de decisão. Concepção e 
programação: conceitos, construção de algoritmos, procedimentos, funções, bibliotecas e estruturas de dados. 
Programação orientada a objetos. Linguagens de programação (Delphi, Visual Basic, Java, C++, ASP, PHP, 
AJAX, HTML, XML): conceitos. Redes locais e teleprocessamento: redes de comunicação de dados, meios de 
comunicação, Internet (definição, funcionamento, serviços e protocolos); elementos de uma rede; conectividade; 
utilização de microcomputador em rede; estruturas de rede (topologia); padrões e interfaces; conceituação de 
redes locais; arquiteturas e topologias de redes. Modelo físico; sistemas operacionais de rede, protocolos e 
segurança nas redes. Principais componentes: hubs, “switches”, pontes, amplificadores, repetidores e gateways. 
Meios físicos de transmissão: par trançado, cabo coaxial, fibra ótica, wireless, outros meios de transmissão, 
ligação ao meio, ligações ponto a ponto, ligações multiponto, ligações em rede de fibra ótica; sistemas 
operacionais de rede: servidores de aplicações, servidores de arquivos e sistemas de arquivos, discos e 
partições. Sistemas operacionais Windows NT/2000, Novell e Linux: conceitos. Utilitários Microsoft em 
português.  MS Access 2000: implementação de banco de dados, criação e manutenção de tabelas, conceitos da 
linguagem SQL, uso da barra de ferramentas, atalhos e menus; MS Word 2000; MS Excel 2000; MS Power Point 
2000 – Conceitos básicos. Sistema Operacional Windows: MS Windows 95/98/ME/XP/2000, em português. Uso 
de ambiente gráfico; execução de programas, aplicativos e acessórios; conceitos de pastas, diretórios, arquivos 
e atalhos; uso dos recursos de rede; área de trabalho; configuração do ambiente gráfico; área de transferência; 
manipulação de arquivos e pastas; uso dos menus; interação com o conjunto de aplicativos MS Office; instalação 
e desinstalação de aplicativos e periféricos. Sistema Operacional Linux: conceitos e principais comandos. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Determinantes e condicionantes do processo saúde – doença. Funções e responsabilidades dos membros da 
equipe de trabalho. Normas de biossegurança. Princípios e normas de higiene de saúde pessoal e ambiental. 
Legislação referente aos direitos do consumidor/ usuário. Conservação de recursos não renováveis e de 
preservação do meio ambiente. Segurança do Trabalho. Vulnerabilidade de pessoas e instalações, legislação 
sobre segurança e Mediciana do Trabalho, análise de riscos no trabalho. Segurança e saúde no trabalho. 
Princípios ergonômicos na realização do trabalho. Riscos de iatrogenias, ao executar procedimentos técnicos. 
Rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos e sua manutenção. Primeiros socorros em situações 
de emergência. Dispositivos de segurança no combate a incêndios. 

TOPÓGRAFO 
Conceitos: plano topográfico, aplicações da topografia, distinção entre Topografia e Geodésia, Datum. Formas 
da Terra: superfície topográfica, elipsoide, geoide. Unidades de medida: angular, linear e superficial. Escalas - 
conversões. Orientações. Coordenadas topográficas. Medição angular: métodos e erros. Medição linear: 
métodos e erros. Levantamento planimétrico: irradiação, poligonação e interseção. Levantamento altimétrico: 
nivelamento, geométrico e trigonométrico. Representação do relevo: curvas de nível, perfil topográfico. Cálculo 
de área. Cálculo de volume. Sistema de Posicionamento GPS: principais métodos e erros. Instrumentos 
topográficos: teodolito, nível, estação-total, distanciômetro, planímetro, receptores GPS. Fotografia aérea: 
fotointerpretação, características, deformações, escala, estereoscopia. Legislação fundiária: Constituição 
Estadual, Título VIII, Capítulo III - Seção II - da Política Fundiária. Lei Estadual nº 6.557, de 08 de janeiro de 
2001, que dispõe sobre as terras de domínio do estado e sua atuação no processo de discriminação e 
regularização fundiária. 
 
NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO: ÁREA DA SAÚDE (Agente de Vigilância Sanitária, Auxiliar de Consultório 
Dentário, Técnico de Enfermagem, Técnico de Imobilização, Técnico de Laboratório, Técnico de Raio X, 
Técnico de Raio X – Mamografia) 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Emprego 
dos sinais de pontuação. Classes de palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: 
conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes verbais. Concordâncias: nominal e verbal. Regências: nominal 
e verbal. Emprego do acento indicativo da crase. Coletivos. Colocação dos pronomes. Semântica: sinonímia, 
antonímia, homonímia, paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Funções sintáticas de termos e de 
orações. Processos sintáticos: subordinação e coordenação. 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:  
Constituição Federal de 1988, Títulos I e II, artigos 1º ao 16, Capítulo VII, artigo nº. 37 a 41. Lei Orgânica do 
Município de Linhares de 05/04/1990 e posteriores alterações. Lei nº 1.330/1989 que “aprova o plano de carreira 
e define o sistema de vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Linhares, e dá outras 
providências” e atualizações posteriores vigentes. Ética, organização e cidadania. 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA:  
Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema 
Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde (Lei nº 8080/90 e Lei nº 8142/90). Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. 
Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória (Portaria 
GM/MS nº. 104/2011). Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os Conselhos 
de Saúde. O Pacto pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em 
saúde. Noções de planejamento em Saúde e Diagnóstico situacional. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

SUS e vigilância sanitária. Promoção, proteção e recuperação da saúde. Sistema Municipal de Vigilância 
Sanitária: competência, finalidade. Infrações e penalidades. Circunstâncias agravantes. Procedimento 
administrativo nas infrações sanitárias (apuração, notificação, auto da infração, recursos, papel e 
responsabilidades do fiscal sanitário no processo administrativo). Atribuições do Agente de Vigilância Sanitária. 
Lei nº 1.896 de 3 de bril de 1996, código sanitário do município de Linhares. 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Principais aspectos geográficos, históricos, sociais e econômicos do Estado do Espírito Santo e do Município de 
Linhares. Ecologia e Meio Ambiente. Higiene dentária. Técnicas auxiliares de odontologia. Preparação do 
paciente. Instrumentação. Manipulação de materiais e equipamentos. Preparo e isolamento do campo 
preparatório. Seleção de moldeiras e confecção de modelos. Revelação e montagem de radiografias. 
Conservação e manutenção dos equipamentos. Biossegurança: conceito, normas de prevenção e noções 
básicas de controle de infecção: micro-organismos, infecções cruzadas, assepsia e antissepsia. Desinfecção e 
esterilização. Noções de anatomia oral. 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
A inserção dos serviços de enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS). Código de Ética dos profissionais de 
enfermagem e Lei do exercício profissional. Política de humanização do SUS. Funcionamento dos sistemas: 
locomotor, pele e anexos, cardiovascular, linfático, respiratório, nervoso, sensorial, endócrino, urinário e órgãos 
genitais. Agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes). Doenças 
transmissíveis pelos agentes infecciosos e ectoparasitos. Saneamento básico. Promoção da saúde e modelos de 
vigilância. Educação em saúde. Conceito e tipo de imunidade. Programa de imunização. Doenças de notificação 
compulsória. Noções básicas sobre administração de fármacos: efeitos colaterais e assistência de enfermagem. 
Procedimentos técnicos de enfermagem. Assistência integral de enfermagem à saúde: da criança e do 
adolescente, da mulher, do adulto, do idoso e mental. Assistência ao indivíduo, família e comunidade com 
transtornos: agudos, crônicos degenerativos, mentais, infecciosos e contagiosos. Assistência de enfermagem no 
pré, trans e pós-operatório. Assistência de enfermagem em urgência e emergência. Biossegurança: conceito, 
normas de prevenção e controle de infecção. Classificação de artigos e superfícies hospitalares aplicando 
conhecimentos de desinfecção, limpeza, preparo e esterilização de material. Preparação e acompanhamento de 
exames diagnóticos. Noções de administração e organização dos serviços de saúde e de enfermagem. 

TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO 
Organização da sala de imobilizações. Preparo do paciente para o procedimento. Confecção de imobilizações: 
aparelhos de imobilização com material sintético. Aparelhos gessados circulares. Goteiras gessadas. 
Esparadrapagem. Enfaixamento. Tração cutânea. Colar cervical. Uso da serra elétrica, cizalha e bisturi 
ortopédico. Salto ortopédico. Modelagem de coto. Fender e frisar o aparelho gessado. Abertura de janelas no 
aparelho gessado. Equipamentos de Proteção Individual e de Proteção Coletiva: tipos principais e utilização 
adequada.  

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Controle de micro-organismos: esterilização e desinfecção; Principais métodos físicos e químicos. Preparo de 
soluções. Fundamentos básicos da microscopia ótica e sua aplicação. Técnicas de coleta. Anticoagulantes. 
Punção venosa e arterial. Soro e plasma; Valores normais e interpretação clínica dos principais exames 
laboratoriais. Hematologia: elementos figurados do sangue: morfologia, função, alterações. Coagulograma. 
Hemograma completo, VHS, grupo sanguíneo e fator Rh, Coombs direto e indireto, pesquisa de hematozoários. 
Bioquímica: glicose, ureia, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicerídios, proteínas totais e frações, bilirrubinas 
e enzimas. Uroanálise: principais analitos bioquímicos na urina. Função renal: clearences. Metodologias de 
análise. Microbiologia: coleta e transporte de material em bacteriologia. Culturas: urina, fezes, sangue, secreção 
e líquidos biológicos; Isolamento e identificação de microrganismos; morfologia e métodos de coloração. 
Parasitologia: coleta de material, conservação e transporte. Principais métodos utilizados para helmintos e 
protozoários de importância médica. Noções preliminares de higiene e boas práticas no laboratório. 
Equipamentos de Proteção Individual e de Proteção Coletiva: tipos principais e utilização adequada. 

TÉCNICO DE RX 
Noções gerais de técnica radiológica, anatomia e fisiologia. Física das radiações. Técnicas radiológicas do 
crânio. Técnicas radiográficas dos ossos e articulações. Mamografia. Exames contrastados. Fatores radiológicos. 
Equipamento de radiodiagnóstico. Outros procedimentos e modalidades diagnósticas. Câmara escura. Câmara 
clara – seleção de exames, identificação; exames gerais e especializados em radiologia. Radioproteção. 
Princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental. Equipamentos de Proteção Individual e de Proteção 
Coletiva: tipos principais e utilização adequada. 

TÉCNICO DE RX – MAMOGRAFIA 
Física dos Raios X. Elementos de Radiografias. Anatomia e Fisiologia humana. Incidências. básicas 
radiográficas. Exames contrastados. Procedimentos especiais. Cuidados com procedimentos radiográficos. 
Proteção radiológica. Ética profissional. Noções básicas sobre meios de contrastes utilizados em exame de 
imagens. Técnicas de manejo de aparelhos de mamografia, raio x convencional e telecomandadas. Noções 
básicas de física aplicada à radiologia e radioproteção. Princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental. 
Equipamentos de Proteção Individual e de Proteção Coletiva: tipos principais e utilização 
adequada.Conhecimentos em radiologia digital. Conhecimentos básicos em patologia e anatomia humana.  
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NÍVEL SUPERIOR:  
ÁREA ADMINISTRATIVA - Advogado, Analista de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Biólogo/ 
Ecologista, Analista de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Engenheiro Ambiental, Analista de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – Engenheiro de Minas, Analista de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 
Engenheiro Químico, Arquiteto, Bibliotecário, Educador Físico, Engenheiro Civil, Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, Museólogo.  
ÁREA PEDAGÓGICA - Professor MaE-2 - Educação Infantil/Ensino Fundamental Anos Iniciais, Professor 
MaE-2 – Ciências, Professor MaE-2 – Educação Física, Professor MaE-2 – Geografia, Professor MaE-2 – 
História, Professor MaE-2 – Letras em Libras, Professor MaE-2 – Língua Inglesa, Professor MaE-2 – 
Língua Portuguesa, Professor MaE-2 – Matemática, Técnico Pedagógico - TPE-2 (Supervisão Escolar), 
Técnico Pedagógico - TPE-2 (Inspeção Escolar). 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Classes 
de palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, 
modos e vozes verbais. Concordâncias: nominal e verbal. Regências: nominal e verbal. Emprego do acento 
indicativo da crase. Colocação dos pronomes. Emprego dos sinais de pontuação. Semântica: sinonímia, 
antonímia, homonímia, paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Funções sintáticas de termos e de 
orações. Processos sintáticos: subordinação e coordenação.  
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:  
Constituição Federal de 1988, Títulos I e II, artigos 1º ao 16, Capítulo VII, artigo nº. 37 a 41. Lei Orgânica do 
Município de Linhares de 05/04/1990 e posteriores alterações. Lei nº 1.330/1989 que “aprova o plano de carreira 
e define o sistema de vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Linhares, e dá outras 
providências” e atualizações posteriores vigentes. Ética, organização e cidadania. 
INFORMÁTICA BÁSICA:  
Ambiente operacional Windows (95/98/ME/2000/XP). Fundamentos do Windows, operações com janelas, 
menus, barra de tarefas, área de trabalho, trabalho com pastas e arquivos, localização de arquivos e pastas, 
movimentação e cópia de arquivos e pastas e criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e 
áreas de transferência; Configurações básicas do Windows: resolução da tela, cores, fontes, impressoras, 
aparência, segundo plano e protetor de tela; Windows Explorer. Ambiente Intranet e Internet. Conceito básico de 
internet e intranet e utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à internet. Principais 
navegadores. Ferramentas de busca e pesquisa. Processador de textos. MS Office 2003/2007/XP – Word. 
Conceitos básicos. Criação de documentos. Abrir e salvar documentos. Digitação. Edição de textos. Estilos. 
Formatação. Tabelas e tabulações. Cabeçalho e rodapés. Configuração de página. Corretor ortográfico. 
Impressão. Ícones. Atalhos de teclado. Uso dos recursos. Planilha eletrônica. MS Office 2003/2007/XP – Excel. 
Conceitos básicos. Criação de documentos. Abrir e salvar documentos. Estilos. Formatação. Fórmulas e 
funções. Gráficos. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones. Atalhos de teclado. Uso dos recursos. Correio 
eletrônico. Conceitos básicos. Formatos de mensagens. Transmissão e recepção de mensagens. Catálogo de 
endereços. Arquivos anexados. Uso dos recursos. Ícones. Atalhos de teclado. Segurança da Informação. 
Cuidados relativos à segurança e sistemas antivírus. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

ADVOGADO MUNICIPAL 
Direito Constitucional - Constitucionalismo. Constituição: conceito, classificações, interpretação. Poder 
constituinte. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Controle de constitucionalidade dos atos 
normativos. Organização do Estado. Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário. Das funções essenciais à justiça. 
Dos direitos políticos. Dos direitos e garantias fundamentais: direitos e garantias fundamentais e coletivos. 
Finanças públicas e orçamento. Da ordem econômica e financeira. Dos servidores públicos (Art. 39 CF/88). Da 
Administração Pública (Art. 37 CF/88). Do Meio Ambiente (Art. 225 CF/88). Lei federal n.° 9.985, de 18/07/2000. 
Decreto federal n°. 4340, de 22/08/2002. Direito Administrativo - Princípios. Direito administrativo e administração 
pública. Bases constitucionais da administração pública. Poderes da administração, poder hierárquico, poder 
disciplinar, poder regulamentar e deveres dos administradores públicos. Poder de polícia. Uso e abuso do poder. 
Ato administrativo: conceito, classificação, requisitos, revogação. Vícios do ato administrativo: Invalidade, 
anulação. Contratos administrativos. Licitação – Lei nº 8666/1993 e alterações. Lei do Pregão 10.520/2002 e 
alterações. Serviços Públicos: conceito e princípios; delegação: concessão, permissão e autorização. 
Responsabilidade civil do Estado. Fundamentos: responsabilidade sem culpa. Responsabilidade por ato de 
funcionário. Organização administrativa: administração direta e indireta; centralizada e descentralizada; 
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Servidores públicos: cargo, 
emprego e função públicos. Lei n.º 1347/91 (regime jurídico dos servidores municipais de Linhares): Das 
disposições preliminares; Do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Dos direitos e 
vantagens: do vencimento e da remuneração; das vantagens; das férias; das licenças; dos afastamentos; do 
direito de petição. Do regime disciplinar: dos deveres e proibições; da acumulação; das responsabilidades; das 
penalidades.  Intervenção do Estado na propriedade. Desapropriação. Controle e responsabilização da 
administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo; responsabilidade civil do Estado. Lei 
n.º 8.429, de 2/6/92: das disposições gerais; dos atos de improbidade administrativa. Bens públicos. Dívida ativa 
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e execução fiscal. Lei nº 6.830/1980. Prescrição na Administração Pública. Ação de improbidade administrativa. 
Lei n.º 8.429, de 2/6/92: das disposições gerais; dos atos de improbidade administrativa; O Poder Público em 
Juízo (Capacidade Processual, Representação Judicial, Pagamento dos Créditos de Terceiros, Precatórios, 
RPV). Direito do Trabalho - Princípios. CLT: noções gerais e aspectos pontuais das relações de trabalho. 
Alteração, interrupção e suspensão do Contrato de Trabalho. Direito do Trabalhador na Constituição Federal. 
Jornada de Trabalho. Direito Público nas Relações de Trabalho. Convenção e acordo coletivo de trabalho. 
Extinção do contrato de trabalho. Terceirização de trabalho na administração pública. Processo do Trabalho - 
Princípios. Atos, prazos e nulidades no processo de trabalho. Contratos por prazo determinado. Direito Civil - 
Conceito. Lei de Introdução ao Código Civil. Das pessoas naturais e jurídicas. Dos bens. Dos Fatos Jurídicos. Do 
negócio jurídico: espécies, manifestação da vontade, vícios da vontade, defeitos do negócio jurídico, invalidade 
do negócio jurídico. Teoria da imprevisão. Ato jurídico: fato e ato jurídico; modalidades e formas do ato jurídico. 
Efeitos do ato jurídico: nulidade, atos ilícitos, abuso de direito e fraude à lei. Prescrição: conceito, prazo, 
suspensão, interrupção e decadência. Direito Processual Civil - Teoria Geral do Direito Processual. Princípios 
gerais, fontes e interpretação do direito processual civil. Jurisdição, ação, processo e atos processuais. Processo 
de conhecimento. Procedimento ordinário e sumário. Das provas. Sentença e coisa julgada. Sujeitos da relação 
processual: partes, litisconsórcio, capacidade de ser parte e de estar em juízo. Mandado de segurança (lei nº 
12.016/2009), recursos em geral: conceitos pressupostos e efeitos. Pedido: petição inicial - requisitos e vícios; 
pedidos determinados, genérico e alternativo; cumulação de pedidos; interpretação e alteração do pedido. 
Resposta do réu: contestação, exceção e objeção; carência de ação; litispendência, conexão e continência de 
causa; exceções processuais: incompetência, reconvenção; revelia execução. Teoria geral da execução, 
liquidação de sentença, espécies de execução, defesa do executado, suspensão e extinção da execução. 
Processos nos Tribunais. Ação rescisória, declaração de inconstitucionalidade, uniformização de jurisprudência, 
recursos. Ação cautelar. Ação popular, Jurisdição e competência. Intervenção de Terceiros. Prazos processuais. 
Integração da Lei processual. Métodos Interpretativos. Extinção do processo. Julgamento conforme o estado do 
processo. Audiência. Medidas liminares. Antecipação dos efeitos da tutela. Arresto, sequestro, caução, busca e 
apreensão. Consignação em pagamento. Lei nº 1.060/1950. Direito Penal - Dos crimes contra a Administração 
Pública. Dos crimes contra as finanças públicas. Legislação específica – Lei Orgânica do Município de Linhares; 
Lei Complementar Municipal nº 2613, de 20/06/2006, que dispõe sobre o novo Código de Posturas do Município 
de Linhares; Lei Complementar Municipal nº 2623, de 04/07/2006, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo no 
Município de Linhares; Lei Complementar Municipal nº 2624, de 04/07/2006, que dispõe sobre o Uso e 
Ocupação do solo urbano no Município de Linhares; Lei Complementar Municipal nº2454, de 07/01/2005, que 
institui o Plano Diretor do Município de Linhares; Lei Municipal nº 1347, de 25/01/1990, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Linhares; Lei Federal nº 12.153, de 22/12/2009, que dispõe 
sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios. 

ANALISTA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – ÁREA: BIOLOGIA OU ECOLOGIA 
Riscos Ambientais. Qualidade do ar, poluição atmosférica, controle de emissões. Aquecimento Global e 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – MDL. Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento 
de águas e efluentes para descarte e/ou reuso. Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e 
tratamento de resíduos sólidos e de água subterrânea. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em 
especial do solo e da água subterrânea. Solo: noções de uso e práticas de conservação e manejo. Poluição e 
contaminação do ar, da água e do solo: principais formas. Efeitos sobre a saúde e o meio ambiente. Sistemas de 
armazenamento e abastecimento de água. Relações entre o desenvolvimento econômico-social e o meio 
ambiente. Legislação Sanitária. Legislação Ambiental. O meio ambiente na Constituição Federal de 1988. A 
Política Nacional do Meio Ambiente: objetivos e conceitos: Lei nº. 6.938/81 e alterações. CONAMA – Conselho 
Nacional do Meio Ambiente: composição, atribuições e competência. Sistema Nacional de Meio Ambiente - 
SISNAMA: integrantes, finalidades e competências. Política Nacional de Recursos Hídricos: Lei nº. 9.433/97 e 
suas alterações. Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca: Lei nº. 11.959/09. 
Educação Ambiental: princípios. A política nacional: linhas de atuação. Plano Nacional de Prevenção, 
Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos – P2R2: Decreto 
nº. 5.098/04. Lei dos Crimes Ambientais: Lei nº. 9.605/98 e Decreto nº. 6.514/2008. Lei de Agrotóxicos: Lei nº. 
7.802/89. Programa Mais Ambiente: Decreto nº 7.029/2009. Reposição Florestal: Decreto nº. 5.975/2006. 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC: Lei 9.985/2000. Unidades de 
conservação: definições, categorias, constituição, objetivos, criação, implantação e gestão: Lei nº. 9.985/00 e 
Decreto nº. 4.340/02. Compensação Ambiental: fundamentos e finalidades. Código Florestal Brasileiro: Lei nº. 
4.771/1965 e alterações. Resíduos sólidos: gestão integrada. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental: Lei nº. 
10.165/00. Resoluções CONAMA: nºs 237/1997, 357/2005, 274/2000, 362/2005, 371/2006; 382/2006, 401/2008, 
404/2008, 416/2009 e 420/2009. O Meio Ambiente na Constituição do Estado do Espírito Santo. Legislação 
Ambiental do estado do Espírito Santo e do município de Linhares. Taxonomia: caracterização geral dos seres 
vivos. Classificação: reinos da natureza. Ecologia: ecossistemas, biociclo, talassociclo, limnociclo, epinociclo; 
dinâmica de populações; ciclos biogeoquímicos; poluição e seus efeitos: tipos de poluição, Bioindicadores de 
poluição; fluxo de energia; relações ecológicas; eutrofização e seus efeitos; sucessão ecológica; biomas 
brasileiros; fatores bióticos e abióticos. Endemias; endemias importantes do Brasil; principais verminoses; 
protozooses e bacterioses brasileiras. Genética; genética de melhoramentos; trangênicos; clonagem; genoma 
humano; geneterapia humana. Evolução; fatores evolutivos. Biologia celular; proteínas; ácidos nucleicos; 
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bioenergética [fotossíntese - respiração celular - fermentação]. Botânica; diversidade e reprodução; sistemática 
vegetal; DSTs: doenças sexualmente transmissíveis. Saúde pública; mortalidade infantil e suas causas; lixo; 
ambiente; sociedade e educação. Experiências laboratoriais com o emprego de técnicas diversas. Cultivo de 
plantas e animais em laboratório com fins experimentais. Conservação de alimentos e bebidas. Soros, vacinas. 
Tratamento e purificação de água. Saúde pública. 

ANALISTA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – ÁREA: ENGENHARIA AMBIENTAL 
Riscos Ambientais. Qualidade do ar, poluição atmosférica, controle de emissões. Aquecimento Global e 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – MDL. Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento 
de águas e efluentes para descarte e/ou reuso. Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e 
tratamento de resíduos sólidos e de água subterrânea. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em 
especial do solo e da água subterrânea. Solo: uso e práticas de conservação e manejo. Poluição e contaminação 
do ar, da água e do solo: principais formas. Efeitos sobre a saúde e o meio ambiente. Sistemas de 
armazenamento e abastecimento de água. Relações entre o desenvolvimento econômico-social e o meio 
ambiente. Legislação Sanitária. Legislação Ambiental. O meio ambiente na Constituição Federal de 1988. A 
Política Nacional do Meio Ambiente: objetivos e conceitos: Lei nº. 6.938/81 e alterações. CONAMA – Conselho 
Nacional do Meio Ambiente: composição, atribuições e competência. Sistema Nacional de Meio Ambiente - 
SISNAMA: integrantes, finalidades e competências. Política Nacional de Recursos Hídricos: Lei nº. 9.433/97 e 
suas alterações. Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca: Lei nº. 11.959/09. 
Educação Ambiental: princípios. A política nacional: linhas de atuação. Plano Nacional de Prevenção, 
Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos – P2R2: Decreto 
nº. 5.098/04. Lei dos Crimes Ambientais: Lei nº. 9.605/98 e Decreto nº. 6.514/2008. Lei de Agrotóxicos: Lei nº. 
7.802/89. Programa Mais Ambiente: Decreto nº 7.029/2009. Reposição Florestal: Decreto nº. 5.975/2006. 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC: Lei 9.985/2000. Unidades de 
conservação: definições, categorias, constituição, objetivos, criação, implantação e gestão: Lei nº. 9.985/00 e 
Decreto nº. 4.340/02. Compensação Ambiental: fundamentos e finalidades. Código Florestal Brasileiro: Lei nº. 
4.771/1965 e alterações. Resíduos sólidos: gestão integrada. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental: Lei nº. 
10.165/00. Resoluções CONAMA: nºs 237/1997, 357/2005, 274/2000, 362/2005, 371/2006; 382/2006, 401/2008, 
404/2008, 416/2009 e 420/2009. O Meio Ambiente na Constituição do Estado do Espírito Santo. Legislação 
Ambiental do estado do Espírito Santo e do município de Linhares. Ecologia e ecossistemas brasileiros. Ciclos 
biogeoquímicos. Meteorologia e climatologia. Hidrologia. Noções de geologia e solos. Aspectos, impactos e 
riscos ambientais. Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Regulamentação para os estudos de 
impacto ambiental (EIA/RIMA). Processo de licenciamento ambiental. Economia ambiental: benefícios da política 
ambiental. Avaliação do uso de recursos naturais. Política ambiental e desenvolvimento sustentável. Sistemas de 
gestão ambiental. Avaliação de desempenho ambiental. Gestão integrada de meio ambiente, saúde e segurança 
industrial. Planejamento ambiental, planejamento territorial, urbanismo, vocação e uso do solo. Valoração do 
dano ambiental. Conhecimento das normas ISO 14000:2004.  

ANALISTA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – ÁREA: ENGENHARIA DE MINAS 
Riscos Ambientais. Qualidade do ar, poluição atmosférica, controle de emissões. Aquecimento Global e 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – MDL. Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento 
de águas e efluentes para descarte e/ou reuso. Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e 
tratamento de resíduos sólidos e de água subterrânea. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em 
especial do solo e da água subterrânea. Solo: noções de uso e praticas de conservação e manejo. Poluição e 
contaminação do ar, da água e do solo: principais formas. Efeitos sobre a saúde e o meio ambiente. Legislação 
Sanitária. Legislação Ambiental. O meio ambiente na Constituição Federal de 1988. A Política Nacional do Meio 
Ambiente: objetivos e conceitos: Lei nº. 6.938/81 e alterações. CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente: 
composição, atribuições e competência. Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA: integrantes, 
finalidades e competências. Política Nacional de Recursos Hídricos: Lei nº. 9.433/97 e suas alterações. Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca: Lei nº. 11.959/09. Educação Ambiental: 
princípios. A política nacional: linhas de atuação. Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida 
a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos – P2R2: Decreto nº. 5.098/04. Lei dos Crimes 
Ambientais: Lei nº. 9.605/98 e Decreto nº. 6.514/2008. Lei de Agrotóxicos: Lei nº. 7.802/89. Programa Mais 
Ambiente: Decreto nº 7.029/2009. Reposição Florestal: Decreto nº. 5.975/2006. Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza – SNUC: Lei 9.985/2000. Unidades de conservação: definições, categorias, 
constituição, objetivos, criação, implantação e gestão: Lei nº. 9.985/00 e Decreto nº. 4.340/02. Compensação 
Ambiental: fundamentos e finalidades. Código Florestal Brasileiro: Lei nº. 4.771/1965 e alterações. Resíduos 
sólidos: gestão integrada. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental: Lei nº. 10.165/00. Resoluções CONAMA: 
nºs 237/1997, 357/2005, 274/2000, 362/2005, 371/2006; 382/2006, 401/2008, 404/2008, 416/2009 e 420/2009. O 
Meio Ambiente na Constituição do Estado do Espírito Santo. Legislação Ambiental do estado do Espírito Santo e 
do município de Linhares. Sistemas de armazenamento e abastecimento de água. Relações entre o 
desenvolvimento econômico-social e o meio ambiente. Geologia geral e geologia do Brasil. Estrutura e 
características físicas, geofísicas e químicas do interior da Terra. Geologia, petrografia e petrogênese das rochas 
ígneas, sedimentares e metamórficas e os grandes ambientes tectônicos em que são formadas. As teorias 
tectônicas de placas, do espalhamento do fundo oceânico e da deriva continental. Orogenia e a tectônica de 
placas. O ciclo hidrológico e a água subterrânea. Ambientes de sedimentação, principais tipos de depósitos 
sedimentares e suas estruturas características. Deformação tectônica da crosta terrestre e tipos principais de 
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estruturas. Minérios metálicos e minerais industriais. Gênese de jazidas minerais. Recursos energéticos. 
Pesquisa mineral. Estimativas de reservas de minério, estudos de viabilidade de depósitos minerais, projeto e 
planejamento de lavra de minas a céu aberto. Métodos de lavra em mineração a céu aberto. Operações e 
equipamentos de lavra em mineração a céu aberto. Perfuração de rochas para desmonte. Desmonte de rochas 
com explosivos. Técnicas de remoção de estéril. Escavação e carregamento de minério. Transporte de minério, 
estéreis e rejeitos. Drenagem de mina. Tratamento de minérios. Britagem de minérios. Classificação e 
amostragem granulométrica de minérios. Transporte com correias transportadoras. Balanço de massa. Projeto 
de planta de tratamento de minérios. Segurança, meio ambiente e saúde em mineração a céu aberto: meio 
ambiente e recuperação de áreas mineradas, legislação mineral e legislação ambiental correlata. Fechamento de 
mina. 

ANALISTA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – ÁREA: ENGENHARIA QUÍMICA 
Riscos Ambientais. Qualidade do ar, poluição atmosférica, controle de emissões. Aquecimento Global e 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – MDL. Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento 
de águas e efluentes para descarte e/ou reuso. Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e 
tratamento de resíduos sólidos e de água subterrânea. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em 
especial do solo e da água subterrânea. Solo: noções de uso e praticas de conservação e manejo. Poluição e 
contaminação do ar, da água e do solo: principais formas. Efeitos sobre a saúde e o meio ambiente. Sistemas de 
armazenamento e abastecimento de água. Relações entre o desenvolvimento econômico-social e o meio 
ambiente. Legislação Sanitária. Legislação Ambiental. O meio ambiente na Constituição Federal de 1988. A 
Política Nacional do Meio Ambiente: objetivos e conceitos: Lei nº. 6.938/81 e alterações. CONAMA – Conselho 
Nacional do Meio Ambiente: composição, atribuições e competência. Sistema Nacional de Meio Ambiente - 
SISNAMA: integrantes, finalidades e competências. Política Nacional de Recursos Hídricos: Lei nº. 9.433/97 e 
suas alterações. Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca: Lei nº. 11.959/09. 
Educação Ambiental: princípios. A política nacional: linhas de atuação. Plano Nacional de Prevenção, 
Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos – P2R2: Decreto 
nº. 5.098/04. Lei dos Crimes Ambientais: Lei nº. 9.605/98 e Decreto nº. 6.514/2008. Lei de Agrotóxicos: Lei nº. 
7.802/89. Programa Mais Ambiente: Decreto nº 7.029/2009. Reposição Florestal: Decreto nº. 5.975/2006. 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC: Lei 9.985/2000. Unidades de 
conservação: definições, categorias, constituição, objetivos, criação, implantação e gestão: Lei nº. 9.985/00 e 
Decreto nº. 4.340/02. Compensação Ambiental: fundamentos e finalidades. Código Florestal Brasileiro: Lei nº. 
4.771/1965 e alterações. Resíduos sólidos: gestão integrada. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental: Lei nº. 
10.165/00. Resoluções CONAMA: nºs 237/1997, 357/2005, 274/2000, 362/2005, 371/2006; 382/2006, 401/2008, 
404/2008, 416/2009 e 420/2009. O Meio Ambiente na Constituição do Estado do Espírito Santo. Legislação 
Ambiental do estado do Espírito Santo e do município de Linhares. Química Fundamental: Química Geral e 
Inorgânica - Reações químicas: estequiometria, equação na forma iônica, óxido-redução. Soluções: cálculos de 
concentrações, fatores cinéticos. Equilíbrio químico: equilíbrio ácido-base, solubilidade. Eletroquímica da pilha; 
eletrólise. Estrutura da Matéria: átomo, propriedades periódicas, ligações químicas. Metais: beneficiamento de 
minérios, métodos de obtenção. Não metais: obtenção, propriedades e aplicações. Química Orgânica. 
Nomenclatura, preparação, propriedades químicas e usos dos alcanos, alcenos, alcinos e hidrocarbonetos 
aromáticos, alcoóis, éteres, fenóis e ácidos carboxílicos. Físico-química. Termodinâmica Química: Equações de 
Estado, desvios da idealidade. Primeira Lei da Termodinâmica. Termoquímica. Segunda Lei da Termodinâmica. 
Terceira Lei da Termodinâmica: potencial químico, equilíbrio químico. Equilíbrio entre fases. Cinética química. 
Eletroquímica: células galvânicas e eletrolíticas. Corrosão eletroquímica. Combustão: estequiometria, cinética e 
mecanismos de combustão; balanços de energia e de massa na combustão; poder calorífico de combustíveis. 
Fundamentos e Aplicações da Engenharia Química: Reatores químicos. Cinética das relações químicas. 
Classificação dos reatores e princípios de cálculos dos reatores ideais. Balanços materiais e energéticos. 
Associações de reatores em série e paralelo. Parâmetros de rendimento dos reatores. Influência da pressão e 
temperatura no projeto de reatores. Operações unitárias da indústria química. Transporte de fluidos 
compreensíveis: equações fundamentais de balanço de energia e massa. Cálculos de perda de carga, distribuída 
e localizada. Bombas: tipos de bombas; curvas das bombas; curvas dos sistemas de bombeamento; escolha das 
bombas. Medidores de vazão: manômetros, Venturi, rotâmetros. Caracterização de partículas sólidas: análise 
granulométrica, peneiramento. Filtração: equações fundamentais para obtenção de tortas incompressíveis. 
Determinação dos parâmetros de filtração. Filtração a pressão constante, a vazão constante e a pressão e vazão 
variáveis. Sedimentação e centrifugação: equações fundamentais para suspensões diluídas. Transporte de calor: 
mecanismos, leis básicas e coeficientes de troca de calor. Equações fundamentais. Trocadores de calor: tipos e 
dimensionamento. Evaporadores: simples e múltiplos efeitos. Psiconometria: relações psicométricas ar-vapor 
d’água; equações fundamentais. Difusão mássica; Lei de Fick; coeficiente de difusão. Destilação: equilíbrio 
líquido-vapor, diagramas de equilíbrio, separação por flash. Destilação binária: método de Mc Cabe-Thiele para 
cálculo de estágios. Recursos químicos. Balanços materiais e balanços energéticos com e sem reações 
químicas. Aplicações de balanços materiais e energéticos aos processos químicos. Fluxograma de processos. 
Produtos químicos fundamentais: matérias-primas e utilidades para a obtenção de alguns produtos químicos 
orgânicos e inorgânicos: ácido nítrico, ácido sulfúrico, cloro, hidróxido de sódio, éteres, acetileno, polímeros. 
Águas industriais e potáveis: tratamentos para remoção de cor, turvação, dureza, íons metálicos. Materiais para 
a indústria química: materiais empregados, seleção, corrosão. Instrumentação e controle de processos: seleção 
de instrumentos de medidas; tipos de controladores; exemplos de controle em alguns equipamentos de 
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processo. Ecossistemas; Monitoramento Atmosférico, da água e do solo; Parâmetros de qualidade de água e 
tratamento; Técnicas de amostragem e preservação de amostras de água; Esgotos e seu tratamento; Análises 
físicas e químicas de águas naturais e residuárias; Processos de tratamento de efluentes domésticos e 
industriais; Contaminação por metais; Bioindicadores e bioacumuladores; Resíduos Sólidos; Reciclagem; 
Análises físicas e químicas de resíduos sólidos e interpretação de Resultados. Microbiologia na indústria de 
alimentos.  

ARQUITETO 
Urbanismo: conceitos gerais. Equipamentos e serviços urbanos: necessidades, adequação, tipo, 
dimensionamento e localização. Controle do uso e da ocupação do solo. Serviços públicos e serviços 
concedidos. Atribuição dos poderes públicos. Legislação de proteção ao patrimônio ambiental. Preservação do 
meio ambiente natural e construído. Estrutura urbana: caracterização dos elementos, utilização dos espaços, 
pontos de referência e de encontro, marcos. Projeto de urbanização. Metodologia e desenvolvimento de projetos 
de arquitetura: elaboração de programa; estudos preliminares; anteprojeto; projeto básico; detalhamento; 
memorial descritivo; especificação de materiais e serviços. Projeto de Reforma e suas convenções. Projetos de 
Instalações Prediais: instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias. Projeto e adequação dos espaços visando a 
utilização pelo deficiente físico – NBR 9050. Conforto Ambiental: iluminação, ventilação, insolação e acústica. 
Topografia. Materiais e técnicas de construção. Noções de resistência dos materiais, mecânica dos solos e 
estrutura. Orçamento de obras: Estimativo e detalhado (levantamento de quantitativos, planilhas, composições 
de custos), Cronograma físico-financeiro. Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal 8.666/93 e suas 
atualizações). Código de Obras e Posturas. Lei Orgânica do município de Linhares. Patologia das edificações. 
Desenho em AutoCAD 14: menus, comandos, aplicações. 

BIBLIOTECÁRIO 
Documentação e informação: Conceito, desenvolvimento e estrutura da documentação. Tipos de documentos. 
Normas técnicas da área de documentação (ABNT); Fontes de informação: geral e especializada. Planejamento 
e Administração de Bibliotecas e Centros de Documentação e Informação: administração de recursos materiais, 
financeiros, informacionais e humanos. Tipos e Funções de Bibliotecas e Centros de Documentação e 
Informação. Desenvolvimento de coleções. Políticas de seleção e aquisição. Avaliação de coleções. Programas 
de Incentivo à Leitura. Tratamento da informação: Catalogação (AACR), catalogação descritiva, entradas e 
cabeçalhos; Catalogação de multimeios e materiais especiais. Sistemas de classificação: CDD e CDU. 
Indexação: descritores, processos de indexação, tipos de indexação. Resumos e índices (tipos e funções). Tipos 
e funções do catálogo. Serviços para Usuários e Estudos Pertinentes: estratégia de busca e disseminação da 
informação. Elaboração de bibliografias. Normalização de publicações e trabalhos técnicos. Estudos de usuários. 
Comutação bibliográfica. Informática: automação de bibliotecas e centros de informação. Formatos de 
intercâmbio, banco de dados; Sistemas automatizados nacionais e internacionais. Biblioteca e sociedade, 
diálogo entre bibliotecas, arquivos e museus. Noções básicas de preservação e conservação do livro e de 
periódicos. Direitos autorais, Lei 9.610/98. 

EDUCADOR FÍSICO  
Objetivos e conteúdos da Educação Física em função do nível de desenvolvimento e aprendizagem da criança e 
do adolescente. Fases do desenvolvimento. Psicomotricidade. Aprendizagem motora e cognitiva. Organização 
desportiva: torneios, campeonatos, competições, colônia de férias. Educação para o lazer. Recreação: conceito e 
finalidades. Jogo: conceito e valor. Desportos: técnicas fundamentais e regras oficiais. Técnicas e instrumentos 
de medida e avaliação em Educação Física. Métodos e técnicas da Educação Física. As novas tendências da 
Educação Física: Educação Física Humanista, Educação Física Progressista e a Cultura Corporal. Jogos 
Cooperativos. Educação Física Escolar: diferentes abordagens. Fisiologia do exercício.  

ENGENHEIRO CIVIL 
Estruturas: resolução de estruturas isostáticas e hiperestáticas (reações de apoio, esforços, linhas de estado e 
de influência); dimensionamento e verificação de estabilidade de peças de madeira, metálicas e de concreto 
armado e protendido; resistência dos materiais. Geologia aplicada à Engenharia Civil, Fundações e Obras de 
Terra: propriedades e classificação dos solos, movimentos de água no solo, distribuição de pressões no solo, 
empuxos de terra, exploração do subsolo, sondagem; barragens de terra; fundações superficiais e profundas 
(estudos de viabilidade e dimensionamento). Hidráulica, Hidrologia e Saneamento Básico: escoamento em 
condutos forçados e com superfície livre (canais), ciclo hidrológico, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 
hidrogramas, vazões de enchente, dimensionamento de obras de drenagem rodoviária, sistemas de drenagem 
pluvial. Materiais de Construção, Tecnologia das Construções e Planejamento e Controle de Obras. Segurança e 
Manutenção de Edificações. Engenharia Legal. Conservação de Energia. Noções de Segurança do Trabalho. 
Legislação Ambiental aplicada a Engenharia. Normas Técnicas, fases do projeto, escolha do traçado, projeto 
geométrico, topografia, desapropriação, terraplanagem, drenagem, obras complementares, sinalização e 
segurança viária. Pavimentação: Terminologia dos pavimentos: definições, conceitos, objetivos, classificação dos 
pavimentos, estrutura dos pavimentos rígidos e flexíveis; dimensionamento de pavimento flexível: índice, 
suporte, número equivalente do eixo padrão (N), métodos utilizados; drenagem dos revestimentos dos 
pavimentos; Análise de estruturas: Ensaios de estruturas ou elementos estruturais sob carregamentos estáticos 
e dinâmicos. Ensaios de vigas, pilares e placas de concreto armado, aço e madeira. Análise do comportamento 
de vigas à flexão e ao cisalhamento. Verificação de pilares à compressão concêntrica e excêntrica. Análise de 
placas à flexão. Experimental: ensaios de modelos reduzidos de treliças planas e espaciais, vigas, pilares e 
placas de concreto armado, aço e madeira sob carregamentos estáticos e dinâmicos. 
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ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
A segurança e saúde no trabalho nos diplomas legais vigentes no país. Prevenção e controle de riscos em 
instalações. Prevenção e controle de riscos em máquinas e equipamentos. Temperatura e carga térmica. Ruídos 
e vibrações. Radiações. Pressão. Iluminação. Ventilação. Agentes químicos. Legislação trabalhista. A segurança 
e saúde no trabalho segundo as normas da Organização Internacional do Trabalho - OIT. A legislação da 
prevenção social aplicada ao acidente do trabalho. A Saúde do Trabalhador na legislação do SUS. Psicologia na 
Engenharia de Segurança. Ergonomia (Ambiente e a doença do trabalho). Avaliação da qualidade dos serviços 
de saúde e segurança do trabalho. Investigação e análise dos acidentes de trabalho - conceito do acidente do 
trabalho, medidas técnicas e administrativas de prevenção. Metodologia de abordagem: individual e coletiva dos 
trabalhadores, com o uso de ferramentas epidemiológicas. Sistema de gestão da segurança e saúde 
ocupacional. Epidemiologia das doenças profissionais no Brasil, aspectos toxicológicos e sua prevenção. 
Sistemas de proteção contra incêndio e explosões. Ética e legislação profissional. 

MUSEÓLOGO 
Teoria Museológica: conceitos de museu, museologia e processo de musealização; memória social, patrimônio 
cultural, documento, monumento e museu; interdisciplinaridade entre museologia e ciências humanas e sociais; 
relações entre museus, museologia e arte contemporânea; função social dos museus e novas práticas museais; 
nova museologia e museologia social. Perfis e funções dos museus na contemporaneidade: tipologia de museus, 
museus e sociedade, museus e patrimônio, museus e comunidade, museus e território, museus e turismo, 
museus e novas tecnologias de informação; museus e as artes visuais. Museologia Aplicada: princípios de 
conservação (acondicionamento, higienização, climatização, reservas técnicas), princípios básicos de segurança 
em museus, educação em museus (práticas e metodologias), pesquisa museológica, documentação 
museológica (catalogação de acervos e uso de thesaurus), processos de comunicação museal (princípios, 
tipologias e montagem de exposições) e estudos de público. História dos museus no Brasil e no mundo. Política 
Nacional de Museus: Eixos Programáticos, Sistema Brasileiro de Museus (Decreto n° 5.264, de 5 de novembro 
de 2004), Estatuto de Museus (Lei nº 11904), Plano Museológico, Cadastro Nacional de Museus e criação do 
Instituto Brasileiro de Museus (Lei nº 11906). Legislação, cartas e documentos normativos: Constituição do Brasil 
(artigos 215 e 216); Decreto-lei nº 25, de 30/11/1937; Lei nº 4.845, de 19/11/1965; Portaria IBPC nº 262, de 
14/08/92; Lei nº 3924, de 26/07/1961; Decreto nº 3551, de 04/08/2000; Mesa Redonda de Santiago do Chile – 
1972; Declaração de Quebec – 1984; Declaração de Caracas – 1992; Código de Ética dos Museus/ICOM 
(versão lusófona); Código de Ética do Museólogo do Conselho Federal de Museologia; Carta de Salvador – 
2007. 

PROFESSOR  MaE-2 - Educação Infantil / Ensino Fundamental Anos Iniciais 
Conhecimentos pedagógicos – Bases Legais da Educação Escolar Brasileira: Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB e alterações posteriores. A Dimensão social das práticas pedagógicas: os 
diferentes níveis de gestão do sistema de ensino e suas articulações. A relação da escola com a comunidade e o 
contexto social como fator determinante para a qualidade da escola. Gestão Escolar: a construção do projeto 
político-pedagógico e o trabalho coletivo. O currículo centrado no desenvolvimento das expectativas de 
aprendizagem dos alunos como fator determinante para o planejamento do ensino. O planejamento das 
atividades voltado para o desenvolvimento das capacidades de todos os alunos. Aprendizagem significativa. 
Prática pedagógica: a relação professor e aluno, a gestão da sala de aula e os agrupamentos produtivos; a 
construção de sequências didáticas (princípios e elementos norteadores). Recursos didáticos. O uso de novas 
tecnologias na educação. A avaliação formativa e processual no contexto do processo ensino e aprendizagem. A 
análise de erros.  Conhecimentos na área de formação – Educação Infantil: características da criança de 0 a 6 
anos. Objetivos da educação infantil. Espaço físico e recursos materiais. Contribuições de Piaget e de Vygotsky. 
Construtivismo. Etapas do desenvolvimento psicomotor. Processo de aprendizagem da leitura a da escrita. A 
criança e o número. Jogos, brincadeiras e psicomotricidade. Trabalhando com histórias. Desenho infantil. A arte 
na escola. Trabalhando em sala de aula. Avaliação. Lei nº 9394/96 e a Educação Infantil. Parâmetros 
Curriculares nacionais (PCN). Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 1º ao 5º ano: 
Aprendendo a aprender. Fracasso escolar. Construção do conhecimento. Abordagem holística dos conteúdos do 
ensino fundamental: Língua portuguesa: o texto: apreensão de ideias básicas e acessórias. Interpretação de 
ideias sugeridas por imagens. Metodologia da linguagem: objetivos do trabalho com a linguagem verbal na 
escola. Usos, funções e valores sociais da linguagem oral e da escrita. Linguagem: variação linguística; 
interlocução. O professor, o aluno e o processo de elaboração de textos escritos. A construção da leitura e da 
escrita. A arte na escola. Matemática: a construção dos conceitos matemáticos. Sistema de numeração em 
diferentes bases. Situações problemas envolvendo as quatro operações e suas propriedades. Conjuntos 
numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Medidas de comprimento: superfície, volume, massa, 
capacidade. Tratamento de informações. Múltiplos e divisores.  Metodologia do ensino de matemática. Ciências: 
água, ar e solo – características físicas, químicas e biológicas e suas relações nos ecossistemas. Sol – fontes de 
energia e processos energéticos vitais na natureza. Transformações dos materiais na natureza. Seres vivos – 
suas relações e interações ambientais, cadeia e teia alimentar. Corpo humano: higiene, alimentação, estrutura, 
funções, reprodução e sexualidade. Meio ambiente. Impactos ambientais – manejo e conservação. Lixo. 
Poluição. Metodologia fundamentada nos parâmetros curriculares. Estudos sociais: Economia e política no Brasil 
colônia, no Império e na República – colônia, império, república. Principais problemas sócio-econômicos, 
desigualdades regionais no Brasil de hoje. Brasil: principais aspectos geográficos e econômicos. Estado do 
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espérito Santo: aspectos históricos, geográficos e econômicos. Espaço e tempo: localização, organização, 
representação. Tempo físico. Linha de tempo. Mapas e globo terrestre. 

PROFESSOR MaE-2 - CIÊNCIAS 
Conhecimentos pedagógicos – Bases Legais da Educação Escolar Brasileira: Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB e alterações posteriores. A Dimensão social das práticas pedagógicas: os 
diferentes níveis de gestão do sistema de ensino e suas articulações. A relação da escola com a comunidade e o 
contexto social como fator determinante para a qualidade da escola. Gestão Escolar: a construção do projeto 
político-pedagógico e o trabalho coletivo. O currículo centrado no desenvolvimento das expectativas de 
aprendizagem dos alunos como fator determinante para o planejamento do ensino. O planejamento das 
atividades voltado para o desenvolvimento das capacidades de todos os alunos. Aprendizagem significativa. 
Prática pedagógica: a relação professor e aluno, a gestão da sala de aula e os agrupamentos produtivos; a 
construção de sequências didáticas (princípios e elementos norteadores). Recursos didáticos. O uso de novas 
tecnologias na educação. A avaliação formativa e processual no contexto do processo ensino e aprendizagem. A 
análise de erros.  Conhecimentos na área de formação – Biologia: Química celular: água e sais minerais; 
açúcares e gorduras; proteínas; ácidos nucléicos; vitaminas. Citologia: tipos de células; as membranas celulares 
e suas especializações; o citoplasma e suas organelas; o núcleo celular; a divisão celular; as enzimas e o 
metabolismo; síntese protéica; fermentação e respiração; fotossíntese; o metabolismo de controle. Virologia: 
estrutura viral; mecanismo de ação dos bacteriófagos; retrovírus. Histologia animal: embriologia; tecidos 
conjuntivos; tecidos conjuntivos de sustentação; tecido sangüíneo e hemopoético; tecido epitelial; tecido 
muscular; tecido nervoso. Taxonomia: reinos simples: Bactéria (monera), Protoctista (protista) e Fungi; reino 
animalia: poríferos, celenterados, plantelmintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos, equinodermos, artrópodes, 
cordados, ciclóstomos e peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos; reino Plantea: clorófitas, rodófitas, feófitas, 
briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Fisiologia humana: homeostase e proteção; metabolismo e 
nutrição; a digestão; a circulação; a respiração; a excreção; o sistema nervoso; o sistema endócrino; os sentidos; 
a locomoção; a reprodução; o sistema imunológico. Morfofisiologia vegetal: grupos vegetais e reprodução; flor, 
fruto e semente; raiz, caule e folha; tecidos vegetais; anatomia microscópica das espermatófitas; a água na 
planta; a energia na planta; crescimento e desenvolvimento nas plantas. Hereditariedade: primeira lei de Mendel; 
genética e probabilidades; cromossomos e alelos múltiplos; segunda lei de Mendel; linkage; interação gênica e 
herança quantitativa; anomalias genéticas na espécie humana. Evolução: teorias da evolução: Lamarck e 
Darwin; seleção natural; causas genéticas da variação: mutação; formação de novas espécies; genética de 
populações; as origens da espécie humana. Ecologia: ecossistemas e nichos ecológicos; energia e matéria nos 
ecossistemas; níveis tróficos; populações e comunidades; interações biológicas na comunidade: relações entre 
os seres vivos; biomas e a fitogeografia do Brasil; o impacto da atividade humana sobre a biosfera. Física: 
Sistemas de unidades: o sistema internacional. Mecânica: partícula; posição, deslocamento, velocidade média 
escalares; movimento retilíneo uniforme; velocidade instantânea escalar; aceleração média escalar; movimento 
retilíneo uniformemente acelerado; queda livre; 1ª lei de Newton; forças colineares e concorrentes; equilíbrio de 
forças; forças peso, normal e de atrito; 3a lei de Newton; 2ª lei de Newton; torque; equilíbrio de corpos rígidos; 
máquinas simples; trabalho e energia cinética; energia potencial gravitacional; conservação de energia 
mecânica; hidrostática; empuxo; pressão atmosférica e vácuo. Termologia: energia térmica, calor e temperatura; 
termometria; dilatação de sólidos e líquidos; calor específico; trocas de calor; calor latente; mudança de fase; 
comportamento anômalo da água; propagação de calor. Ótica geométrica: fontes puntiformes e extensas; 
sombra e penumbra; reflexão; refração. Física ondulatória: amplitude, freqüência e comprimento de onda; 
velocidade de propagação; ondas longitudinais e transversais; natureza ondulatória do som; natureza ondulatória 
da luz; a luz e as cores (composições cromáticas positivas e negativas). Eletricidade e magnetismo: ímãs; campo 
magnético e linhas de campo; pólos magnéticos; geomagnetismo; cargas elétricas; isolantes e condutores; 
eletrização por atrito, por contato e por indução; força entre cargas puntiforme: lei de Coulomb; campo elétrico; 
energia potencial elétrica; potencial elétrico e linhas equipotenciais; capacitância de condutores e equilíbrio 
eletrostático; fontes DC e AC: pilhas e geradores; corrente elétrica; resistores; circuitos elétricos resistivos; 
potência elétrica. Química: Tabela periódica: notação e classificação dos elementos químicos. Substâncias 
simples e compostas. Fórmula química. Equação química. Misturas homogêneas e heterogêneas. Separação de 
misturas. Soluções. Modelo atômico: número atômico, número de massa, íons, cátions e ânions, isótopos, 
isóbaros e isótonos. Massa atômica e molecular. Ligações químicas: regra do octeto, camada de valência, tipos 
de ligações. Reações químicas: velocidade de um reação, lei de Lavoisier, lei de Proust. Funções químicas: 
ácidos, bases, indicadores, sais, reação de neutralização, óxidos. Geociências: Água: aspectos físicos, químicos 
e biológicos; poluição; obtenção, purificação e tratamento. Ar: camadas atmosféricas e suas composições; 
camada de ozônio; poluição. Solo: composição da crosta terrestre; origens e tipos de solo; erosão; 
desertificação; poluição. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

PROFESSOR MaE-2 - EDUCAÇÃO FÍSICA 
Conhecimentos pedagógicos – Bases Legais da Educação Escolar Brasileira: Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB e alterações posteriores. A Dimensão social das práticas pedagógicas: os 
diferentes níveis de gestão do sistema de ensino e suas articulações. A relação da escola com a comunidade e o 
contexto social como fator determinante para a qualidade da escola. Gestão Escolar: a construção do projeto 
político-pedagógico e o trabalho coletivo. O currículo centrado no desenvolvimento das expectativas de 
aprendizagem dos alunos como fator determinante para o planejamento do ensino. O planejamento das 
atividades voltado para o desenvolvimento das capacidades de todos os alunos. Aprendizagem significativa. 
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Prática pedagógica: a relação professor e aluno, a gestão da sala de aula e os agrupamentos produtivos; a 
construção de sequências didáticas (princípios e elementos norteadores). Recursos didáticos. O uso de novas 
tecnologias na educação. A avaliação formativa e processual no contexto do processo ensino e aprendizagem. A 
análise de erros.  Conhecimentos na área de formação – Objetivos e conteúdos da Educação Física em função 
do nível de desenvolvimento e aprendizagem da criança e do adolescente. Fases do desenvolvimento. 
Psicomotricidade. Aprendizagem motora e cognitiva. Organização desportiva: torneios, campeonatos, 
competições, colônia de férias. Didática e Prática de Ensino específica da disciplina. Educação para o lazer. 
Recreação: conceito e finalidades. Jogo: conceito e valor. Desportos: técnicas fundamentais e regras oficiais. 
Técnicas e instrumentos de medida e avaliação em Educação Física. Métodos e técnicas da Educação Física. 
As novas tendências da Educação Física: Educação Física Humanista, Educação Física Progressista e a Cultura 
Corporal. Jogos Cooperativos. Educação Física Escolar: diferentes abordagens. Fisiologia do exercício. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  

PROFESSOR MaE-2 - GEOGRAFIA 
Conhecimentos pedagógicos – Bases Legais da Educação Escolar Brasileira: Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB e alterações posteriores. A Dimensão social das práticas pedagógicas: os 
diferentes níveis de gestão do sistema de ensino e suas articulações. A relação da escola com a comunidade e o 
contexto social como fator determinante para a qualidade da escola. Gestão Escolar: a construção do projeto 
político-pedagógico e o trabalho coletivo. O currículo centrado no desenvolvimento das expectativas de 
aprendizagem dos alunos como fator determinante para o planejamento do ensino. O planejamento das 
atividades voltado para o desenvolvimento das capacidades de todos os alunos. Aprendizagem significativa. 
Prática pedagógica: a relação professor e aluno, a gestão da sala de aula e os agrupamentos produtivos; a 
construção de sequências didáticas (princípios e elementos norteadores). Recursos didáticos. O uso de novas 
tecnologias na educação. A avaliação formativa e processual no contexto do processo ensino e aprendizagem. A 
análise de erros.  Conhecimentos na área de formação – Atuais concepções teórico-metodológicas da ciência 
geográfica e das relativas ao ensino e à aprendizagem. A Geografia e os PCNs (Parâmetros Curriculares 
Nacionais) - Ciências Humanas e suas Tecnologias. Uma nova prática didática na construção do conhecimento 
geográfico (ensino fundamental). As conexões da Geografia com outras disciplinas, a Interdisciplinaridade e a 
Transdisciplinaridade. A linguagem cartográfica: o planeta ao alcance do estudante e aplicações do 
conhecimento geográfico ao cotidiano escolar. A Terra como nossa morada no Universo: o pensar consciente e o 
agir respeitando o meio ambiente e a atitude de um cidadão plenamente informado sobre problemas cruciais que 
afetam a humanidade. A dinâmica demográfica mundial e o patrimônio ambiental: por um conhecimento 
geográfico sem dramas, mas com uma interpretação pluralista do mundo e do Brasil. Uma nova Globalização ou 
um novo olhar geográfico sobre o Sistema Mundial? As questões ambientais e a humanidade: seus desafios e 
necessidades de superação. Os recursos hídricos e energéticos e a inserção do território brasileiro neste 
contexto. A unificação dos mercados nacionais, as tecnologias e o espaço geográfico. O processo de 
urbanização mundial e sua espacialização no Brasil. A indústria e seus fatores locacionais. A agricultura e a 
segurança alimentar no mundo; o agronegócio no Brasil (sua concentração/desconcentração). O sistema 
mundial: os EUA, a UE (União Européia) e os países que formam o BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China); o Japão 
na ordem mundial; o Oriente 12 Médio e os conflitos atuais; o sistema sul-americano; a unidade e a diversidade 
da África; A Oceania. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

PROFESSOR MaE-2 - HISTÓRIA 
Conhecimentos pedagógicos – Bases Legais da Educação Escolar Brasileira: Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB e alterações posteriores. A Dimensão social das práticas pedagógicas: os 
diferentes níveis de gestão do sistema de ensino e suas articulações. A relação da escola com a comunidade e o 
contexto social como fator determinante para a qualidade da escola. Gestão Escolar: a construção do projeto 
político-pedagógico e o trabalho coletivo. O currículo centrado no desenvolvimento das expectativas de 
aprendizagem dos alunos como fator determinante para o planejamento do ensino. O planejamento das 
atividades voltado para o desenvolvimento das capacidades de todos os alunos. Aprendizagem significativa. 
Prática pedagógica: a relação professor e aluno, a gestão da sala de aula e os agrupamentos produtivos; a 
construção de sequências didáticas (princípios e elementos norteadores). Recursos didáticos. O uso de novas 
tecnologias na educação. A avaliação formativa e processual no contexto do processo ensino e aprendizagem. A 
análise de erros.  Conhecimentos na área de formação – Teoria, metodologia e correntes historiográficas. 
Formação e crise do mundo medieval. Monarquias Nacionais. Renascimento. Expansão marítima e comercial 
européia. Mercantilismo. Sistema Colonial. Reforma Protestante e Absolutismo Monárquico. Colonização 
Portuguesa da América (XVI-XVIII). América Espanhola. Trabalho, escravidão e mercado Atlântico. Revolução 
Inglesa do século XVII. Ilustração. Revolução Americana. Revolução Industrial. Revolução Francesa. Império 
Napoleônico. Reação absolutista. As ondas revolucionárias do século XIX. Brasil: de Colônia à Império – 
processo de emancipação política e formação do Estado Imperial. Movimento Operário. Socialismo e marxismo. 
Pós-48: cientificismo, democracia e transformações na estrutura do capitalismo – capitalismo monopolista. 
Nacionalismo e Estados Nações no século XIX. Imperialismo, Neocolonialismo e 1a guerra mundial. Brasil: da 
estabilidade à crise da Monarquia. Proclamação da República. Primeiros anos da República no Brasil. Século 
XX: a 1a guerra e seus desdobramentos políticos, econômicos e sociais para a Europa. Revolução Russa. Crise 
de 29. Totalitarismo. Segunda guerra. O Brasil da República Velha: política oligárquica, movimentos sociais e 
movimento operário. Crise e Revolução de 30. Estado Novo. Guerra Fria e a nova expansão do capitalismo. 
Descolonização afro-asiática: novos rumos. O Novo Oriente Médio. Revoluções do período. Brasil: do Pacto 
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Populista ao Golpe Militar – economia, política, sociedade e cultura do período 1937-1964. Anos 70-90: a crise 
do império soviético e do leste europeu. A nova crise do capitalismo. O Pós-guerra Fria. Neoliberalismo e 
globalização da economia. Brasil: da transição para a democracia à atualidade. Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN). 

PROFESSOR MaE-2 – LETRAS EM LIBRAS 
Conhecimentos pedagógicos – Bases Legais da Educação Escolar Brasileira: Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB e alterações posteriores. A Dimensão social das práticas pedagógicas: os 
diferentes níveis de gestão do sistema de ensino e suas articulações. A relação da escola com a comunidade e o 
contexto social como fator determinante para a qualidade da escola. Gestão Escolar: a construção do projeto 
político-pedagógico e o trabalho coletivo. O currículo centrado no desenvolvimento das expectativas de 
aprendizagem dos alunos como fator determinante para o planejamento do ensino. O planejamento das 
atividades voltado para o desenvolvimento das capacidades de todos os alunos. Aprendizagem significativa. 
Prática pedagógica: a relação professor e aluno, a gestão da sala de aula e os agrupamentos produtivos; a 
construção de sequências didáticas (princípios e elementos norteadores). Recursos didáticos. O uso de novas 
tecnologias na educação. A avaliação formativa e processual no contexto do processo ensino e aprendizagem. A 
análise de erros.  Conhecimentos na área de formação – Introdução: aspectos linguísticos e legais da LIBRAS. A 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS: parâmetros fonológicos. Sistematização do léxico da morfologia e da 
sintaxe com apoio de recursos audiovisuais. Prática da LIBRAS: diálogos contextualizados. 
Sondagem/diagnóstico em aulas com intérprete de Língua de Sinais para conhecimento da realidade e análise 
do processo de articulação teoria/prática, nos locais onde realiza as atividades autônomas. Teoria da 
Interpretação e tradução nas Línguas de Sinais. Mecanismo do uso do espaço na LIBRAS. A ética e o papel do 
intérprete na sala de aula. Leitura e produção de textos. A legislação e regulamentação da profissão Intérprete. 
As estratégias do uso das expressões faciais e corporais na interpretação. Técnicas de interpretação LIBRAS X 
Português. Vícios de linguagem e variações linguísticas da interpretação em LIBRAS. As nuances da enunciação 
em Língua de Sinais – LIBRAS.  

PROFESSOR MaE-2 - LINGUA INGLESA 
Conhecimentos pedagógicos – Bases Legais da Educação Escolar Brasileira: Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB e alterações posteriores. A Dimensão social das práticas pedagógicas: os 
diferentes níveis de gestão do sistema de ensino e suas articulações. A relação da escola com a comunidade e o 
contexto social como fator determinante para a qualidade da escola. Gestão Escolar: a construção do projeto 
político-pedagógico e o trabalho coletivo. O currículo centrado no desenvolvimento das expectativas de 
aprendizagem dos alunos como fator determinante para o planejamento do ensino. O planejamento das 
atividades voltado para o desenvolvimento das capacidades de todos os alunos. Aprendizagem significativa. 
Prática pedagógica: a relação professor e aluno, a gestão da sala de aula e os agrupamentos produtivos; a 
construção de sequências didáticas (princípios e elementos norteadores). Recursos didáticos. O uso de novas 
tecnologias na educação. A avaliação formativa e processual no contexto do processo ensino e aprendizagem. A 
análise de erros.  Conhecimentos na área de formação – Estratégias de leitura: identificação de palavras 
cognatas ou transparentes; inferência de significado; referência pronominal; compreensão geral do texto; 
reconhecimento de informações específicas; capacidade de análise e síntese; falsos cognatos. Estratégias 
discursivas: tipo de texto; marcadores de discurso; coerência e elementos de coesão. Aspectos gramaticais: 
tempos e modos verbais; modais; substantivos, adjetivos, artigos e advérbios; graus comparativo e superlativo; 
preposições; concordância nominal e verbal; formação de palavras, prefixos e sufixos; conjunções; coordenação 
e subordinação; ‘question tags’; ‘relative clauses’; ‘conditional sentences’; ‘hypothetical and unreal tenses’; 
‘subjuntive’; ‘inversion’; ‘passive voice’; ‘reported speech’; ‘phrasal verbs’; ‘collocations’; principais expressões 
idiomáticas. Noções de métodos e abordagens para o ensino de inglês como língua estrangeira (EFL). 

PROFESSOR MaE-2 - LÍNGUA PORTUGUESA 
Conhecimentos pedagógicos – Bases Legais da Educação Escolar Brasileira: Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB e alterações posteriores. A Dimensão social das práticas pedagógicas: os 
diferentes níveis de gestão do sistema de ensino e suas articulações. A relação da escola com a comunidade e o 
contexto social como fator determinante para a qualidade da escola. Gestão Escolar: a construção do projeto 
político-pedagógico e o trabalho coletivo. O currículo centrado no desenvolvimento das expectativas de 
aprendizagem dos alunos como fator determinante para o planejamento do ensino. O planejamento das 
atividades voltado para o desenvolvimento das capacidades de todos os alunos. Aprendizagem significativa. 
Prática pedagógica: a relação professor e aluno, a gestão da sala de aula e os agrupamentos produtivos; a 
construção de sequências didáticas (princípios e elementos norteadores). Recursos didáticos. O uso de novas 
tecnologias na educação. A avaliação formativa e processual no contexto do processo ensino e aprendizagem. A 
análise de erros.  Conhecimentos na área de formação – Noções de cultura, arte e literatura. O texto literário e o 
não literário. Aspectos básicos do texto literário: denotação e conotação; principais recursos expressivos. 
Gêneros literários: lírico, narrativo/épico, dramático. Principais aspectos da versificação. Elementos estruturais da 
narrativa. Formas narrativas: crônica, conto e romance. Texto: condições de leitura e produção textual: a 
enunciação. Coesão e coerência textuais. Intertextualidade. Tipologia textual. Modos de organização do 
discurso: narrativo, descritivo e dissertativo/argumentativo. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, 
paronímia, polissemia. Sistema fonológico do português. Sistema ortográfico vigente. Morfossintaxe: classes de 
palavras. Formação de palavras. Morfologia nominal. Morfologia verbal. Morfologia pronominal. Processos 
sintáticos: subordinação e coordenação. Constituintes da oração e orações no período. Frase e discurso. Valores 
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semântico-sintáticos dos conectivos. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos 
termos na frase. Emprego do acento da crase. Normas de pontuação. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  

PROFESSOR MaE-2 - MATEMÁTICA 
Conhecimentos pedagógicos – Bases Legais da Educação Escolar Brasileira: Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB e alterações posteriores. A Dimensão social das práticas pedagógicas: os 
diferentes níveis de gestão do sistema de ensino e suas articulações. A relação da escola com a comunidade e o 
contexto social como fator determinante para a qualidade da escola. Gestão Escolar: a construção do projeto 
político-pedagógico e o trabalho coletivo. O currículo centrado no desenvolvimento das expectativas de 
aprendizagem dos alunos como fator determinante para o planejamento do ensino. O planejamento das 
atividades voltado para o desenvolvimento das capacidades de todos os alunos. Aprendizagem significativa. 
Prática pedagógica: a relação professor e aluno, a gestão da sala de aula e os agrupamentos produtivos; a 
construção de sequências didáticas (princípios e elementos norteadores). Recursos didáticos. O uso de novas 
tecnologias na educação. A avaliação formativa e processual no contexto do processo ensino e aprendizagem. A 
análise de erros.  Conhecimentos na área de formação – Tendências em Educação Matemática: Resolução de 
Problemas, Modelagem, Etnomatemática, Mídias Tecnológicas. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). 
Fundamentos teórico-metodológicos propostos nas diretrizes curriculares de Matemática para a educação 
básica. Dimensão histórica da disciplina Matemática. Análise e interpretação de resolução de problemas relativos 
a conhecimentos de Matemática. Aplicação de conhecimentos de Matemática para a compreensão de situações 
do cotidiano e contextualização dos processos e fenômenos matemáticos. Interpretação de linguagens, dados, 
símbolos, códigos, nomenclaturas e representações inerentes à Matemática. Sistema de numeração. Conjuntos 
numéricos. Operações, múltiplos, divisores. Frações. Números decimais. Medidas: área, perímetro, 
comprimento, capacidade, volume. Simetria. Função de 1º e 2º Grau. Porcentagens. Tabelas e Gráficos. 
Ângulos. Semelhança. Congruência. Proporcionalidade. Equações e inequações de 1° e de 2° grau. Sistema de 
equações. Polígonos. Funções e suas relações. Trigonometria. Análise combinatória. Logaritmos. Teoremas: 
Tales e Pitágoras. Círculos. Regra de três simples e composta. Tópicos de probabilidade e estatística Geometria 
plana e espacial. Tópicos de matemática financeira. Juros simples e compostos. Progressões aritméticas e 
geométricas. Fatoração. Polinômios (operações). Lógica Matemática. Tópicos de teoria dos números. Tópicos de 
álgebra e álgebra Linear. Tópicos de cálculo diferencial e integral das funções de uma e de várias variáveis reais.  

TÉCNICO PEDAGOGO TpE-2 (Supervisão Escolar) 
Conhecimentos pedagógicos – Bases Legais da Educação Escolar Brasileira: Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB e alterações posteriores. A Dimensão social das práticas pedagógicas: os 
diferentes níveis de gestão do sistema de ensino e suas articulações. A relação da escola com a comunidade e o 
contexto social como fator determinante para a qualidade da escola. Gestão Escolar: a construção do projeto 
político-pedagógico e o trabalho coletivo. O currículo centrado no desenvolvimento das expectativas de 
aprendizagem dos alunos como fator determinante para o planejamento do ensino. O planejamento das 
atividades voltado para o desenvolvimento das capacidades de todos os alunos. Aprendizagem significativa. 
Prática pedagógica: a relação professor e aluno, a gestão da sala de aula e os agrupamentos produtivos; a 
construção de sequências didáticas (princípios e elementos norteadores). Recursos didáticos. O uso de novas 
tecnologias na educação. A avaliação formativa e processual no contexto do processo ensino e aprendizagem. A 
análise de erros. Conhecimentos na área de formação – Ensino e aprendizagem. Teorias de aprendizagem. 
Elaboração, controle, acompanhamento, programas, planos e projetos de natureza técnico-administrativa e 
pedagógica. Projeto político pedagógico institucional e projetos políticos pedagógicos. Educação, sociedade e 
cultura. Políticas públicas Inclusivas de educação. Portadores de necessidades especiais, etnias. Trabalho e 
Educação: formação profissional e tecnológica. Lei nº 5.154/04. Acompanhamento do processo pedagógico. 
Avaliação da aprendizagem. Evasão. Repetência. Promoção. Critérios de avaliação. Organização e 
planejamento pedagógico: planejamento participativo. Plano de desenvolvimento institucional. Didática e novas 
tecnologias: o computador e a sala de aula. Uso das tecnologias da informação no processo pedagógico. 
Técnicas de ensino. Interdisciplinaridade, disciplinaridade, multidisciplinaridade. Diretrizes curriculares. Currículo: 
concepções, relações de poder, transdisciplinaridade e transversalidade. Organização de Currículo. Pedagogia e 
Intervenção social: juventude e novas sociabilidades. Sexualidade e juventude. Relação escola-família. Violência 
intraescolar. Estatuto da Criança e Adolescente. FUNDEB. Integração docente e discente. Princípios éticos 
profissionais.  

TÉCNICO PEDAGOGO TpE-2 (Inspeção Escolar) 
Conhecimentos pedagógicos – Bases Legais da Educação Escolar Brasileira: Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB e alterações posteriores. A Dimensão social das práticas pedagógicas: os 
diferentes níveis de gestão do sistema de ensino e suas articulações. A relação da escola com a comunidade e o 
contexto social como fator determinante para a qualidade da escola. Gestão Escolar: a construção do projeto 
político-pedagógico e o trabalho coletivo. O currículo centrado no desenvolvimento das expectativas de 
aprendizagem dos alunos como fator determinante para o planejamento do ensino. O planejamento das 
atividades voltado para o desenvolvimento das capacidades de todos os alunos. Aprendizagem significativa. 
Prática pedagógica: a relação professor e aluno, a gestão da sala de aula e os agrupamentos produtivos; a 
construção de sequências didáticas (princípios e elementos norteadores). Recursos didáticos. O uso de novas 
tecnologias na educação. A avaliação formativa e processual no contexto do processo ensino e aprendizagem. A 
análise de erros. Conhecimentos na área de formação – a Inspeção Educacional: objetivo e atribuições da 
inspeção educacional. Princípios, métodos e técnicas da inspeção escolar. Relações humanas e a inspeção. 
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Ética profissional. A inspeção e o projeto político pedagógico. Avaliação escolar. Alfabetização e letramento. Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Parâmetros Curriculares Nacionais–PCN’s. Práticas pedagógicas. 
Organização, estrutura e funcionamento da educação básica. Noções de Arquivologia. Políticas Públicas de 
educação. Educação inclusiva. Sistema Municipal de Ensino. Documentação discente e docente. Legislação 
Municipal. Orientações legais básicas para o funcionamento de instituição Escolar. 
 
NÍVEL SUPERIOR: ÁREA DA SAÚDE (Assistente Social, Enfermeiro Plantonista, Enfermeiro Diarista, 
Farmacêutico/Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Odontólogo, Odontólogo 
Endodontista, Odontólogo Periodontista, Odontólogo Protesista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, 
Anestesista, Angiologista, Cardiologista, Cirurgião Geral Diarista, Cirurgião Geral Plantonista, Clínico 
Geral Diarista, Clínico Geral Plantonista, Dermatologista, Endocrinologista, Gastroenterologista, Geriatra, 
Ginecologista/Obstetra, Hematologista, Infectologista, Mamografista, Mastologista, Médico do Trabalho, 
Nefrologista, Neurocirurgião, Neurologista, Oftalmologista, Ortopedista Diarista, Ortopedista Plantonista, 
Otorrinolaringologista, Pediatra Diarista, Pediatra Plantonista, Perito da Previdência, Pneumologista, 
Proctologista, Psiquiatra, Radiologista, Reumatologista, Ultrassonografista, Urologista, Médico 
Veterinário, Zootecnista) 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Emprego 
dos sinais de pontuação. Classes de palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: 
conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes verbais. Concordâncias: nominal e verbal. Regências: nominal 
e verbal. Emprego do acento indicativo da crase. Colocação dos pronomes. Semântica: sinonímia, antonímia, 
homonímia, paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Funções sintáticas de termos e de orações. 
Processos sintáticos: subordinação e coordenação. 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:  
Constituição Federal de 1988, Títulos I e II, artigos 1º ao 16, Capítulo VII, artigo nº. 37 a 41. Lei Orgânica do 
Município de Linhares de 05/04/1990 e posteriores alterações. Lei nº 1.330/1989 que “aprova o plano de carreira 
e define o sistema de vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Linhares, e dá outras 
providências” e atualizações posteriores vigentes. Ética, organização e cidadania.  
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA:  
Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema 
Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde (Lei nº 8080/90 e Lei nº 8142/90). Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. 
Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória (Portaria 
GM/MS nº. 104/2011). Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os Conselhos 
de Saúde. O Pacto pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em 
saúde. Noções de planejamento em Saúde e Diagnóstico situacional. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

ASSISTENTE SOCIAL 
Estado e Políticas Sociais: questões teóricas e históricas. Seguridade Social e LOAS; trabalho coletivo em saúde 
e interdisciplinaridade. Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social. Instituições: saberes, 
estratégias e práticas. Família: mudanças societárias contemporâneas e Serviço Social. Planejamento em 
serviço social. Pesquisa social, projeto social e sistematização da prática. Ética e trabalho profissional. O sistema 
de proteção social no Brasil: assistência, saúde e previdência. Contribuições teórico-práticas para o 
aperfeiçoamento da política previdenciária e de Assistência Social. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS - 
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Política Nacional de Assistência Social/2004. Gestão da Política 
Nacional de Assitência Social na perspectiva do SUAS. Norma operacional básica do SUAS. Financiamento. 
Pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase. Acessibilidade para pessoas com deficiência. 
Convenção sobre o Direito das pessoas com deficiência da ONU. CIF – Classificação Internacional Funcional. 
Atuação em programas de prevenção e tratamento do uso do álcool, tabaco e outras drogas: questões cultural, 
social e psicológica. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Política nacional do idoso. Estatuto da criança 
e do adolescente. Novas modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica e estratégias de 
atendimento e acompanhamento. Alternativas para a resolução de conflitos: conciliação e mediação. 
Fundamentos práticos do serviço social; instrumental técnico para realização de atendimentos; Elaboração de 
documentos técnicos. Tipificação nacional dos serviços socio-assistenciais (Resolução nº 109/CNAS). Código de 
ética profissional do Assistente Social. 

ENFERMEIRO PLANTONISTA / ENFERMEIRO DIARISTA 
Fundamentos de enfermagem: exame físico. Técnicas de enfermagem. Preparo e administração de 
medicações/soluções. Processo de enfermagem. Conduta profissional: aspectos éticos e legais da prática de 
enfermagem, exercício profissional. Enfermagem médico-cirúrgica: prevenção e controle de infecção hospitalar. 
O enfermeiro e o paciente médico-cirúrgico; atuação em centro cirúrgico e em situações emergenciais. 
Assistência de enfermagem aos pacientes no pré, trans e pós-operatório. Assistência de enfermagem aos 
pacientes com problemas que afetam os diversos sistemas. Assistência de enfermagem à criança hospitalizada. 
Princípios de administração: hospital e serviços de enfermagem. Enfermagem em saúde pública: assistência de 
enfermagem na prevenção e controle de doenças infectocontagiosas, respiratórias, crônico-degenerativas e 
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sexualmente transmissíveis. Calendário de Imunização. Atuação do enfermeiro na prática de saúde pública. 
Participação na educação dos portadores de hipertensão arterial e diabete. Educação e saúde. Enfermagem 
materno-infantil: assistência de enfermagem ao recém-nascido, pré-escolar e escolar na rede básica de saúde. 
Planejamento familiar. Assistência de enfermagem à mulher no ciclo gravídico-puerperal e nutriz. Climatério. 
Reforma sanitária. Programa Nacional de Imunizações: vacinas e soros heterólogos. Saúde do Trabalhador: 
perfurocortantes. 

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
Atribuições profissionais e ética profissional. Higiene e boas práticas no laboratório: biossegurança; riscos gerais. 
Descarte de substâncias químicas e biológicas. Princípios de lavagem e esterilização de material. Vidrarias e 
equipamentos utilizados no laboratório: pesagem; volumetria; conversões de unidades; abreviaturas e símbolos. 
Princípios básicos e fundamentos de: enzimoimunoensaio; fluorometria; fotometria; turbidimetria; nefelometria; 
eletroforese; quimioluminescência; radioimunoensaio e microscopia. Procedimentos pré-analíticos: obtenção; 
conservação; transporte e manuseio de amostras biológicas destinadas à análise. Procedimentos analíticos 
aplicados às dosagens laboratoriais: exames bioquímicos; dosagens bioquímicas do sangue; uroanálise; 
métodos parasitológicos e identificação microscópica; isolamento e identificação de bactérias (meios de cultura, 
identificação e antibiograma); imunoglobulinas; sistema complemento; reações sorológicas (aglutinação, 
precipitação, imunofluorescência), e rotina hematológica (hemostasia, coagulação, anemias e hemopatias 
malignas). Dosagens, curvas de calibração; colorações especiais e interpretação de resultados. 

FISIOTERAPEUTA 
Fisioterapia: conceituação, recursos e objetivos. Reabilitação profissional: conceituação, objetivos, 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 infectocontagiosas, crônico-
degenerativas e as condições de vida); papel dos serviços de saúde. Trabalho multidisciplinar em saúde; papel 
profissional e as instituições de saúde. Fisioterapia em traumato-ortopedia, neurologia, pneumologia, afecções 
reumáticas, queimaduras, cardiologia e angiologia, ginecologia e reeducação obstétrica, geriatria. Recursos 
terapêuticos em fisioterapia. Prevenção: modelos alternativos de atenção à saúde. Ética profissional. 

FONOAUDIÓLOGO 
Desenvolvimento global da criança: fatores que interferem no desenvolvimento infantil. Motricidade orofacial: 
anatomia e fisiologia dos órgãos fono-articulatórios. Desenvolvimento das funções estomatognáticas. Alterações 
fonoaudiológicas: avaliação, diagnóstico e prognóstico do ponto de vista fonoaudiológico. Voz - anatomia e 
fisiologia da laringe: avaliação, diagnóstico, prognóstico e terapia fonoaudiológica. Patologias laríngeas. 
Linguagem: aquisição e desenvolvimento. Anatomofisiologia. Linguística: fonética e fonologia aplicadas à 
fonoaudiologia. Alterações fonoaudiológicas: conceituação, classificação, etiologia, avaliação e tratamento. 
Distúrbios de leitura e escrita. Processamento auditivo central. Audiologia: anatomia e fisiologia da audição. 
Audiologia clínica: avaliação, diagnóstico e prognóstico. Saúde coletiva: avaliação, diagnóstico e intervenção 
fonoaudiológica em neonatologia (recém-nascido de alto-risco, aleitamento materno, prematuridade), UTI 
pediátrica, CTI de adultos, disfagias no leito hospitalar. 

 
 

NUTRICIONISTA 
Nutrição fundamental: digestão, biodisponibilidade, absorção e metabolismo de macronutrientes e 
micronutrientes. Necessidades nutricionais e deficiências. Avaliação nutricional: indicadores antropométricos, 
bioquímicos, dietéticos e clínicos. Dietoterapia e patologia dos sistemas gastrointestinal, circulatório, endócrino, 
respiratório e renal. Desnutrição e obesidade. Nutrição materno-infantil. Nutrição do idoso. Alimentos: 
propriedades físico-químicas; tecnologia de alimentos, higiene, microbiologia e controle de qualidade. Técnica 
dietética: planejamento e aquisição de gêneros alimentícios; pré-preparo e preparo. Administração de serviços 
de alimentação e nutrição: planejamento, organização, controle e recursos humanos. Legislação de alimentos: 
boas práticas de fabricação, rotulagem, informação nutricional obrigatória, informação nutricional complementar e 
alimentos funcionais. Política nacional de alimentação e nutrição. Legislação profissional. 

ODONTÓLOGO 
Medicina oral; odontologia hospitalar; história da doença, história médica e odontológica, exames gerais e 
específicos, imunologia. Odontologia social: caracterização, hierarquização, métodos de prevenção, tratamentos 
dos principais problemas, índices. Farmacologia e terapêutica: mecanismos básicos de ação das drogas; efeitos 
sobre o sistema nervoso; psicofarmacologia. Anestesiologia: dor, sedação, anestesia local e geral. 
Procedimentos odontológicos: preparos cavitários; cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial; periodontia; 
radiologia; endodontia; prótese, oclusão. Prevenção da cárie dentária e das periodontopatias. Odontopediatria e 
ortodontia preventiva na clínica odontológica. Ortodontia. Microbiologia e patologia oral: principais manifestações. 
Dentística. Halitose. Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS. Interações 
medicamentosas. Uso na clínica odontológica. A psicologia da dor: aspectos de interesse do cirurgião-dentista. 
Aplicação dos fluoretos na clínica restauradora. Importância de anamnese para diagnóstico, prognóstico e 
tratamento das enfermidades da cavidade bucal. Biossegurança em odontologia. Odontologia legal e 
deontologia. Regulamentação das normas de biossegurança em odontologia. Ética odontológica. 

ODONTÓLOGO ENDODONTISTA 
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Execução do diagnóstico e tratamentos endodônticos em dentes unirradiculares e birradiculares. Execução de 
retratamentos endodônticos. Remoção de núcleos intrarradiculares. Treinamento e controle de contaminação e 
infecção durante o procedimento clínico. Indicação de casos para tratamento endodôntico complementar. 
Noções para o atendimento de urgência de dentes traumatizados. Tratamento de perfurações radiculares (casos 
mais simples). Técnicas aplicadas na clínica endodôntica para casos mais complexos e que abrangem fase 
cirúrgica. 

ODONTÓLOGO PERIODONTISTA 
Anatomia e histofisiologia do periodonto: periodonto de proteção; periodonto de inserção e aspectos 
radiográficos dos dentes e estruturas de suporte. Epidemiologia: doença periodontal como problema de saúde 
pública; identificação da doença periodontal; mortalidade dental no Brasil, América Latina e outras regiões. 
Etiologia da doença periodontal: fatores locais, fatores predisponentes; fatores iatrogênicos; influências 
sistêmicas e fatores modificadores. Histopatologia periodontal: classificação das doenças periodontais; doenças 
crônicas; doenças agudas e lesões traumáticas. Semiologia Periodontal: características de normalidade e 
anormalidade; exame clínico; exame radiográfico e exame de oclusão. Plano de tratamento periodontal: 
procedimentos básicos; cirurgias gengivais e mucogengivais. Controle e manutenção: medidas realizadas pelo 
profissional e medidas realizadas pelo paciente. Interrelação da Periodontia com outras especialidades: 
Dentística, Prótese, Endodontia e outras. Noções gerais sobre implantes dentários. Instrumental, utilização e 
afiação: raspagem e alisamento coronorradicular; índice de placa; técnica de escovação; motivação do paciente; 
ficha clínica e exame clínico. Execução dos procedimentos: raspagem e alisamento coronorradicular; higiene e 
fisioterapia bucal; cirurgias gengivais e periodontais. 

ODONTÓLOGO 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 à construção de 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. 

PSICÓLOGO 
A saúde mental no contexto da Saúde Pública: níveis de assistência e sua integração. Atuação do Psicólogo em 
equipes multiprofissionais nas instituições públicas de saúde e reintegração social: aspectos clínicos, 
educacionais, sociais e organizacionais. Concepções sobre grupos e instituições. Fundamentos e técnicas de 
exame psicológico e psicodiagnóstico. Noções sobre desenvolvimento psicológico e psicodinâmico, segundo as 
principais teorias. Psicopatologias. Critérios de normalidade, concepção de saúde e doença mental. Reforma 
psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em saúde mental. Reabilitação psicossocial, clínica da 
subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade. Conceitos e procedimentos básicos 
de Psicoterapia. O Psicólogo na construção e desenvolvimento do projeto político-pedagógico: atuação 
multidisciplinar. Álcool, tabagismo e outras drogas. Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções do 
trabalho profissional do Psicólogo. Ética profissional. Psicologia Social. Cultura juvenil. Terapia breve. Trabalho 
em rede. Orientação familiar. Princípios da intersetorialidade. Mediação de conflitos. Trabalho multidisciplinar. 
Elaboração de relatórios e pareceres psicossociais. Estudo de caso. Legislação de Assistência Social; LOAS (Lei 
nº 8742/93); Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/90 e alterações); Estatuto do Idoso (Lei nº 
10741/2003); Política Nacional de Assistência Social; NOB-SUAS 2005; Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais (Resolução 109/CNAS); Referências técnicas para atuação do psicólogo no CRAS/SUAS. 
Modos de subjetivação contemporânea e as práticas de saber/poder: A produção de exclusão social, desvio, 
culpabilização familiar, marginalidade, desfiliação; vulnerabilidade social e da instituição da violência; recursos 
psicossociais no trabalho com as famílias, seus membros e indivíduos, com grupos e redes sociais, abordagem 
sistêmica e estratégias de atendimento e acompanhamento às famílias. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
O Terapeuta Ocupacional como agente de saúde e no processo de educação popular em um programa 
comunitário. Dinâmica de terapia ocupacional na assistência comunitária e nos grupos populares. O papel do 
Terapeuta Ocupacional na equipe interdisciplinar no processo de prevenção primária e seus programas de ação. 
A comunidade e a abordagem sociocultural na terapia ocupacional nesse processo. A criança, o adolescente e o 
idoso. Marginalização e a atuação do Terapeuta Ocupacional. Análise de atividades profissionais para detecção 
e encaminhamento de doenças ocupacionais. Atuação do terapeuta ocupacional nas creches e a estimulação 
essencial como medida preventiva. Intervenção da terapia ocupacional psiquiátrica. Papel do Terapeuta 
Ocupacional na equipe interdisciplinar em saúde mental. A terapia ocupacional em grupo: questões teóricas e 
técnicas. O Terapeuta Ocupacional na orientação familiar e como agente multiplicador frente à comunidade. O 
Terapeuta Ocupacional e sua atuação nos programas de prevenção e assistência à excepcionalidade. Código de 
Ética Profissional. Fundamentos históricos e epistemológicos da terapia ocupacional. Prática profissional do 
Terapeuta Ocupacional. Relação da terapia ocupacional com os sistemas de saúde. Programas ocupacionais 
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destinados à pacientes confinados. 
 
PARA TODOS OS CARGOS MÉDICOS: 
FUNDAMENTOS BÁSICOS DE MEDICINA: 
Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. Interpretação de exames complementares básicos. 
Relação médico-paciente. Ética Médica. 

MÉDICO ANESTESISTA  
Anestesiologia: física e anestesia. Farmacocinética e farmacodinâmica da anestesia inalatória. Farmacologia dos 
anestésicos locais. Farmacologia dos anestésicos venosos e inalatórios. Ventilação artificial. Anestesia em 
pediatria. Anestesia em urgências. Anestesia em obstetrícia e ginecologia. Anestesia em neurocirurgia. 
Anestesia em cirurgia pulmonar e cardiovascular. Parada cardíaca e reanimação. Monitorização em anestesia. 
Sistema nervoso autônomo. Complicação da anestesia.  

MÉDICO ANGIOLOGISTA 
Varizes dos membros inferiores e complicações relacionadas. Linfedema. Oclusão arterial aguda. Trombose 
venosa profunda. Trauma vascular. Hipertensão renovascular. Deformidades vasculares congênitas. Principais 
técnicas de restauração vascular. Simpatectomia. Complicações neurovasculares em diabetes. Compressão 
neurovascular da cintura escapular. Fístulas AV. Prescrição, interpretação e realização do arsenal propedêutico 
e terapêutico na especialidade. 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Anatomia, fisiologia e semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, 
ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética. Cardiopatias congênitas cianóticas e 
acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial, doença coronariana, doença reumática, valvulopatias: 
diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias: diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva, doença 
de Chagas, arritmias cardíacas: diagnóstico e tratamento. Marca passos artificiais. Endocardite infecciosa, 
hipertensão pulmonar, síncope, doenças do pericárdio, doença da aorta, embolia pulmonar, cor pulmonale: 
diagnóstico e tratamento. 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL PLANTONISTA / MÉDICO CIRURGIÃO GERAL DIARISTA 
considerações fundamentais: pré e pós-operatório; resposta endócrina e metabólica ao trauma; reposição 
nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma; politraumatismo; choque; infecções e complicações 
em cirurgia. Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, químicos e 
biológicos; queimaduras. Hemorragia interna e externa; hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão. Noções 
importantes para o exercício da cirurgia geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica 
e urológica; ginecologia e obstetrícia. Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar. Tétano; 
mordeduras de animais. Cirurgia de urgência; lesões viscerais intra-abdominais. Abdome agudo inflamatório, 
traumático penetrante e por contusão. Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo; tireoide 
e paratireoide; tumores da cabeça e do pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. Doenças: 
venosa, linfática e arterial periférica. Esôfago e hérnias diafragmáticas. Estômago, duodeno e intestino delgado. 
Cólon, apêndice, reto e ânus. Fígado, pâncreas e baço. Vesícula biliar e sistema biliar extra-hepático. Peritonites 
e abcessos intra-abdominais. Hérnias da parede abdominal. Parede abdominal; epíplon; mesentério; 
retroperitônio. 

MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA / MÉDICO CLÍNICO GERAL DIARISTA 
Interpretação clínica do hemograma, diagnóstico diferencial e tratamentos das anemias, leucopenias, 
policitemias, leucemias e linfomas. Diagnóstico diferencial das linfadenopatias e esplenomegalias. Arritmias. 
Diagnóstico diferencial das cardiomiopatias (restritiva, congestiva e hipertrófica). Insuficiência cardíaca. 
Hipertensão arterial. Doenças coronarianas. Doença valvular cardíaca. Doenças da aorta. Doença arterial 
periférica. Doença venosa periférica. Asma brônquica. Enfisema pulmonar. Bronquite crônica. Doença pulmonar 
obstrutiva crônica. Tabagismo. Pneumotórax. Doença pulmonar ocupacional. Doença intersticial pulmonar. 
Pneumonias. Síndrome de insuficiência respiratória. Tuberculose pulmonar - extra pulmonar. Câncer de pulmão. 
Tromboembolia pulmonar. Insuficiência respiratória aguda. Avaliação clínica da função renal. Importância clínica 
do exame simples de urina (EAS). Choque. Insuficiência renal aguda. Insuficiência renal crônica. Infecções 
urinárias. Doenças glomerulares. Nefrolitíase (uropatia obstrutiva). Doenças da próstata. Hemorragia digestiva. 
Doenças do esôfago. Doença úlcero-péptica. Gastrites. Doenças funcionais do tubo digestivo. Doença 
inflamatória intestinal. Má absorção intestinal. Diagnóstico diferencial das diarreias e da síndrome disabsortiva. 
Parasitoses intestinais. Diarreia. Câncer do estômago. Câncer do cólon. Câncer do pâncreas. Pancreatites. 
Icterícias. Hepatites. Cirroses e suas complicações. Hepatopatia alcoólica. Hepatopatia induzida por drogas. 
Diagnóstico diferencial das icterícias e cirrose hepática. Tumores hepáticos. Doenças da vesícula e vias biliares. 
Diabetes mellitus. Diagnóstico diferencial das dislipidemias. Obesidade e desnutrição. Hipertireoidismo. 
Hipotireoidismo. Alcoolismo. Doenças infectoparasitárias. AIDS e suas complicações. Doenças sexualmente 
transmissíveis. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. 
Osteoporose. Osteoartrite. Febre reumática. Artrite reumatoide. Vasculites. Lúpus eritematoso sistêmico. 
Meningoencefalites. Doença de Parkinson. Acidente vascular cerebral. Intercorrências clínicas dos pacientes 
oncológicos. 

MÉDICO DERMATOLOGISTA 
Entidades dermatológicas mais comuns: aspectos estiopatogênicos, meios de diagnóstico e tratamento. Lesões 
elementares; equizemas; piodermites; dermatozoonoses; dermatoviroses; micoses superficiais e profundas; 
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micose de Lutz. Doenças sexualmente transmissíveis. Hanseníase. Leshimaniose. Bubose. Colagenose. 
Tumores cutâneos. Linfomas. Pré-cancerosas. Dermatoses paraneoplásicas. Farmacodermias. Terapêuticas. 
Semiologia cutânea e métodos complementares. Procedimentos cirúrgicos básicos em dermatologia. Inflamação, 
prurido e prurigos. Imunopatologia cutânea. Dermatites e dermatoses. Doenças de hipersensibilidade. Doenças: 
queratinização, cartilagem, ulcerosas, atroficoescleróticas, fibrosantes, metabólicas, de depósito, da cavidade 
oral, do couro cabeludo, das mãos e dos pés. Biópsias da pele e anexos. 

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
Neuroendocrinologia: tumores hipofisários funcionantes e não funcionantes; hipopituitarismo; hiperprolactinemia; 
acromegalia e gigantismo; doença de Cushing; diabetes insipidus central e nefrogênico; síndrome de secreção 
inapropriada de ADH. Crescimento e desenvolvimento: testes diagnósticos para deficiência de hormônio do 
crescimento; investigação da criança com baixa estatura; puberdade atrasada; puberdade precoce. Tireopatias: 
Investigação dos nódulos tireoideanos; câncer da tireoide; hipotireoidismo; hipertireoidismo e tireotoxicose; bócio 
nodular e multinodular tóxico; tireoidites; emergências tireoideanas. Doenças suprarrenais: investigação dos 
incidentalomas; câncer das suprarrenais; insuficiência adrenocortical; síndromes hipercortisolêmicas; 
feocromocitoma; hiperaldosteronismo primário; hiperplasia adrenal congênita. Sistema reprodutivo: 
hipogonadismo; criptorquidismo; micropênis; ginecomastia; amenorreia; climatério e menopausa; síndrome do 
ovário policístico. Pâncreas endócrino; diabetes mellitus: diagnóstico, classificação, tratamento, complicações 
crônicas, cetoacidose diabética, estado hiperosmolar, diabetes mellitus na gravidez; hipoglicemias; dislipidemias 
e obesidade. Doenças osteometabólicas: hiperparatiroidismo primário e secundário; hipoparatiroidismo; 
osteoporose; doença de Paget; deficiência e insuficiência da vitamina D. Outros temas: hiperandrogenismo; 
distúrbios endócrinos na SIDA; neoplasia endócrina múltipla. Princípios e aplicações de testes hormonais em 
endocrinologia. 

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 
Hemorragia digestiva. Abdome agudo. Doença do refluxo gastroesofagiano. Esofagites. Tumores do esôfago 
(benignos e malignos). Doença ulcero-péptica. Helycobacter pylori e doenças associadas. Gastrites. Tumores do 
estômago (benignos e malignos). Má absorção intestinal. Doença celíaca. Diarreia aguda. Diarreia crônica. 
Tumores do intestino delgado. Enteroparasitoses. Tumores do cólon (benignos e malignos). Doença diverticular 
do tubo digestivo. Pancreatite aguda. Pancreatite crônica. Tumores do pâncreas. Cistos e pseudocistos do 
pâncreas. Colelitíase e suas complicações. Câncer da vesícula biliar. Hepatites agudas. Hepatite crônica. 
Hepatite autoimune. Cirrose hepática. Carcinoma hepatocelular. Disfagia. Odinofagia. Ascite. Hipertensão porta. 
Icterícia. Constipação intestinal. Distúrbios funcionais do tubo digestivo. Doenças inflamatórias intestinais.  

MÉDICO GERIATRA 
Teorias de envelhecimento, crescimento populacional: aspectos demográficos e sociais, anatomia e fisiologia do 
envelhecimento, aspectos de propedêutica do idoso. Envelhecimento cerebral: demências, aspectos 
psiquiátricos do envelhecimento, síndromes extrapiramidais, ateroesclerose. Aspectos estruturais do coração 
idoso – inferências clínicas, principais cardiopatias, hipertensão arterial, vasculopatias, principais afecções 
pulmonares, envelhecimento do aparelho digestivo, principais afecções do aparelho digestivo, envelhecimento 
renal, incontinência urinária, doenças da hipófise, suprarrenal e paratireoide, doenças da tireoide, diabetes 
mellitus e envelhecimento. Aspectos hematológicos – anemias, envelhecimento ósseo: osteoporose, principais 
artropatias e conectivopatias. Aspectos ortopédicos e traumatológicos. Alteração da potência sexual. Nutrição e 
envelhecimento, câncer na terceira idade. Aspectos oftalmológicos do envelhecimento. Aspectos 
otorrinolaringológicos do envelhecimento. Anestesia. Cirurgia. Fisioterapia. Atendimento multidisciplinar. 
Farmacocinética e farmacodinâmica das drogas. Biologia do envelhecimento. Aspectos metabólicos e 
estruturais. Aspectos psicológicos, demográficos e sociais do envelhecimento populacional. Medidas preventivas. 
Sexualidade no idoso. Relação médico-paciente-família. Equipe multidisciplinar. Farmacologia geriátrica. 
Violência e iatrogenia na 3ª idade. Instabilidade política de atenção ao idoso. Aposentadoria, lazer, finitude. O 
idoso e a dignidade no processo de morrer. Problemas éticos em geriatria. 

MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA 
Ginecologia: princípios da assistência à paciente. Anatomia e embriologia. Dismenorreia e tensão pré-menstrual. 
Hemorragia uterina disfuncional. Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST e AIDS. Amenorreias. 
Endometriose. Síndrome dos ovários policísticos. Infertilidade. Doença inflamatória pélvica. Incontinência 
urinária. Prolapso genital e distúrbios do assoalho pélvico. Contracepção. Climatério. Doenças benignas e 
malignas da mama. Neoplasias malignas do colo e corpo uterino, vagina e ovários. Obstetrícia: assistência pré-
natal. Assistência ao parto. Patologia Obstétrica: abortamento; prenhez ectópica; neoplasia trofoblástica 
gestacional; inserção baixa de placenta; descolamento prematuro de placenta; hiperemese gravídica; doença 
hemolítica perinatal; doença hipertensiva específica da gravidez; incompetência istmo-cervical; amniorrexe 
prematura; prematuridade; gravidez prolongada; crescimento intrauterino retardado; oligodramnia e polidramnia; 
distócias; rotura uterina; tocotraumatismo (materno e fetal); infecção no parto e puerpério; mastite puerperal; 
sofrimento fetal (na gestação e no parto); mortalidade materna; mortalidade perinatal e neonatal; psicose 
puerperal. Intercorrências clínico-cirúrgicas no ciclo gravídico-puerperal: hipertensão arterial; endocrinopatias e 
obesidade; diabetes; tromboembolismo; patologia venosa e coagulopatia; cardiopatias; alergopatias; 
pneumopatias; nefropatias; neuropatias; hepatopatias e colecistopatias; distúrbios gastrointestinais; pancreatites; 
hematopatias; dermatopatias; oftalmopatias; otorrinolaringopatias; parasitoses; viroses; infecção urinária; 
DST/AIDS; neoplasias ginecológicas benignas e malignas; abdome agudo; traumas; síndrome HELLP. 
Propedêutica fetal: ultrassonografia; cardiotocografia; dopplervelocimetria; amniocentese; perfil biofísico fetal; 
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cordocentese; punção de vilosidades coriônicas; TORCH. Incompatibilidade do sistema Rh. 
MÉDICO HEMATOLOGISTA 

Hematopoiese e fisiologia das células sanguíneas. Análise e interpretação de hemograma completo e 
mielograma. Estudo das anemias: anemia hemolítica; anemia de doença crônica; anemias carenciais; anemia 
microangiopática; hemoglobinopatias; mielodisplasia; anemia aplástica; anemia na insuficiência renal crônica; 
meta-hemoglobinemia. Leucocitose e leucopenia. Linfocitose e linfopenia. Diagnóstico e tratamento das: 
leucemias agudas; doenças mieloproliferativas crônicas; doenças linfoproliferativas crônicas; leucemia mieloide 
crônica; gamopatias monoclonais. Classificação, estadiamento e tratamento na doença de Hodgkin e nos 
linfomas não Hodgkin. Distúrbios das plaquetas. Coagulopatias hereditárias e adquiridas. Medicina transfusional: 
Programa Nacional de Sangue; identificação e tratamento dos eventos adversos à transfusão. Indicações e 
complicações do transplante de células tronco alogeneico e autólogo. Febre no paciente neutropênico. 
Manifestações hematológicas na AIDS. Complicações agudas e tardias dos quimioterápicos.  

MÉDICO INFECTOLOGISTA 
Epidemiologia das doenças infecciosas. Modos de transmissão. Vigilância epidemiológica. Solicitação e 
interpretação de exames. Métodos de confirmação diagnóstica. Microbiologia clínica. Imunodiagnóstico. Métodos 
biomoleculares. Sensibilidade aos antimicrobianos. Manifestações clínicas das doenças infecciosas e tratamento. 
Antibióticos e quimioterápicos anti-infecciosos: classificação, mecanismos de ação, resistência, efeitos colaterais, 
princípios de uso, associações, uso profilático. Introdução à infectologia clínica: fatores de virulência microbiana, 
mecanismos imunes de defesa, avaliação imunológica, agentes imunoterápicos, interferons, tratamento 
antimicrobiano, princípios básicos no uso de antibióticos, guia de terapêutica antimicrobiana. Epidemiologia 
clínica aplicada a doenças infecciosas. Doenças causadas por vírus: AIDS, HTLV, arboviroses, dengue, febre 
amarela, hepatites virais, caxumba, enteroviroses, coxsackioses, doenças exantemáticas, rubéola, sarampo, 
exantema súbito, eritema infeccioso, citomegalia, herpes simples, varicela, herpes zoster, mononucleose, viroses 
respiratórias, influenza, neuroviroses, raiva. Rickettsioses. Micoplasmas. Clamídias. Doenças causadas por 
bactérias: bartonelose, botulismo, brucelose, cólera, doença meningocócica, endocardite infecciosa, 
estafilococcias, estreptococcias, infecções gram-negativas, sepses, infecções diarreicas agudas e persistentes, 
meningites bacterianas, leptospirose, salmoneloses, shigeloses, tétano, tuberculose, hanseníase. Pneumonias. 
Doenças sexualmente transmissíveis. Infecções por anaeróbios. Infecções parasitárias: malária, toxoplasmose, 
doença de Chagas, leishmanioses, enteroparasitoses. Micoses endêmicas. Acidentes com animais peçonhentos. 
Mordedura de animais. Complicações infecciosas dos queimados. Infecções hospitalares. Doenças emergentes. 
Urgências. Isolamento. Quarentena. Normas de biossegurança. Cuidados com materiais biológicos. Infecções 
transfusionais. Imunizações. Profilaxias. Aconselhamento de viajantes. 

MÉDICO MAMOGRAFISTA  
Fatores de risco no Ca de mama. O valor do rastreamento mamográfico. Bi-rads mamográfico e ecográfico. 
Doenças benignas da mama: patologia e apresentação mamográfica e ecográfica. Ca mamário: patologia e 
apresentação mamográfica e ecográfica. Uso do doppler na avaliação de nódulos mamários. Procedimentos 
invasivos: técnica e indicações. Indicações da ressonância magnética mamária. 

MÉDICO MASTOLOGISTA 
Anatomia e embriologia da mama. Histologia e fisiologia da mama. Anomalias do desenvolvimento mamário. 
Fundamentos de estatística aplicada. Interpretação de ensaios clínicos. Propedêutica: anamnese e exame físico. 
Diagnóstico clínico das alterações mamárias. Métodos diagnósticos complementares. Técnica e interpretação de 
mamografias. Imaginologia mamária. Propedêutica invasiva. Lactação: fisiologia da lactação. Patologia da 
lactação. Patologias benignas: Alterações funcionais benignas da mama. Histopatologia das lesões benignas da 
mama. Neoplasias benignas. Doencas infecciosas da mama. Dor mamária. Necrose gordurosa da mama. Fluxos 
papilares. Cirurgias das alterações benignas da mama. Patologia mamária na infância e na adolescência. 
Patologia mamária no homem. Oncologia mamária: carcinogênese mamária. História natural do câncer de 
mama. Biologia celular e molecular no câncer de mama. Genética e câncer de mama. Imunologia do câncer de 
mama. Epidemiologia e fatores de risco do câncer de mama. Sinais e sintomas do câncer de mama. Prevenção 
primária do câncer de mama. Detecção precoce do câncer de mama. Lesões não palpáveis de mama. Tumores 
filoides e sarcomas. Carcinoma in situ de mama. Estadiamento do câncer de mama. Fatores prognósticos do 
câncer de mama. Cirurgia do câncer de mama. Linfonodo sentinela. Hormonioterapia do câncer de mama. 
Princípios de quimioterapia. Quimioterapia do câncer de mama. Carcinoma inflamatório. Câncer de mama na 
gravidez e lactação. Câncer oculto de mama. Doenças de Paget. Citologia e histopatologia do câncer de mama. 
Câncer de mama nas jovens e idosas. Câncer de mama bilateral. Princípios de radioterapia. Radioterapia no 
câncer de mama. Recidivas locais após cirurgia. Seguimento após câncer de mama. Reabilitação e suporte: 
linfedema de membro superior: prevenção e tratamento. Fisioterapia no câncer de mama. Aspectos psicosociais 
do câncer de mama. Tratamento paliativo. Cirurgia plástica das mamas: reconstrução mamária. Princípios de 
cirurgia estética das mamas. 

MÉDICO DO TRABALHO  
Conceito de Medicina do trabalho, saúde ocupacional e Saúde do Trabalhado. Legislação sobre higiene, 
segurança e medicina do trabalho da CLT. Principais convenções e recomendações da OIT ratificadas pelo 
Brasil. Portaria nº 3.214 e textos complementares. Estrutura institucional da Saúde Ocupacional no Brasil: 
entidades e serviços de Medicina do Trabalho: finalidade, organização e atividades. Legislação previdenciária 
(Leis nº 8.212 e nº 8.213 e Decreto nº 3.048). Acidentes do trabalho: conceito, aspectos legais, registros, taxas 
de frequência e gravidade, custos, prevenção. Aposentadoria especial: critérios para concessão. Comissão 



     
 
 
 
 
 
 

 53  

interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO: 
diretrizes, responsabilidades e implantação. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA: estrutura, 
desenvolvimento e responsabilidades. Legislação Brasileira relativa à Ergonomia. Manual de aplicação da NR 
17. Doenças profissionais: conceito, causas, aspectos legais, registro e medidas preventivas. Princípios básicos 
da identificação, avaliação e controle dos agentes físicos das doenças profissionais: ruído, calor, radiações 
ionizantes e não ionizantes, pressões anormais, vibrações, etc. Princípios básicos da identificação, avaliação e 
controle dos agentes químicos das doenças profissionais; gases, vapores, aerodisperoides, metais tóxicos e 
poeiras orgânicas e minerais. Princípios básicos da identificação, avaliação e controle dos agentes biológicos 
das doenças profissionais. Fisiopatologia: diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças profissionais 
causadas por agentes físicos, químicos e biológicos. Ambiente e condições insalubres: aspectos legais, limites 
de tolerância, avaliações ambientais quantitativas e qualitativas, enquadramento etc. Higiene dos ambientes de 
trabalho e instalações acessórias (sanitários, vestiários, refeitórios, etc.). Processos de trabalho mais comuns 
nos meios industriais: pintura, soldagem, galvanoplastia, usinagem de metais, operações de fundição, limpeza 
ácida e alcalina de metais, processamento de produtos químicos etc. Noções de toxicologia ocupacional. 
Agrotóxicos: principais grupos, mecanismos tóxicos, riscos ao trabalhador e à população, prevenção e 
tratamento das intoxicações agudas. Câncer ocupacional: classificação dos carcinógenos, mecanismos, 
principais substâncias e processos de trabalho que implicam em carcinogenicidade potencial. Biossegurança: 
diretrizes gerais para o trabalho em contenção com material biológico; manuseio e descarte de produtos 
biológicos; Sistemas regulatórios referentes à biossegurança no Brasil (Leis federais, Decretos federais, 
resoluções ministeriais, resoluções e portarias da ANVISA). 

MÉDICO NEFROLOGISTA 
Doenças glomerulares: glomerulopatias primárias, glomerulopatias secundárias, acometimento túbulo-intersticial. 
Diabetes e doença renal: relação com hipertensão arterial e insuficiência renal crônica. Hipertensão arterial: 
primária, secundárias, avaliação cárdiovascular. Insuficiência renal aguda: laboratório e tratamento intensivo. 
Insuficiência renal crônica: tratamento conservador, doença óssea, tratamento dialítico – hemodiálise, CAPD e 
peritoneal, nutrição. Nefrologia intensiva: distúrbios metabólico e ácido-base, insuficiência renal aguda. Litíase e 
infecção urinária: doença cística, doenças túbulo-intersticiais, erros metabólicos. Transplante renal: 
acompanhamento pré e pós-transplante. Laboratório e patologia renal: laboratório de análises clínicas; histologia 
das doenças renais. Treinamento nefrourológico: diagnóstico por imagem. Processos obstrutivos. Tumores 
renais. 

MÉDICO NEUROCIRURGIÃO 
Neurocirurgia: neuroanatomia e neurofisiologia: superfície cortical, crânio, forames cranianos, sistema arterial e 
venoso encefálico, medula (vias ascendentes e descendentes, vascularização), sistema autônomo, barreira 
hemato-encefálica, sistema liquórico. Coma e morte encefálica: manejo do paciente comatoso, síndromes de 
herniação, morte encefálica e doação de órgãos. Anormalidades do desenvolvimento: hidrocefalias, 
craniosinostoses, encefalocele, cisto aracnoide, malformação de Chiari e Dandy-Walker, medula presa. 
Neuroinfecção: antibioticoterapia, meningite pós-traumática e pós-operatória, infecção de shunt, osteomielite, 
encefalites, Kreutzfeld-Jacob, manifestações da SIDA no SNC. Epilepsia: classificação, drogas antiepilépticas, 
estado de mal, cirurgia para epilepsia. Cirurgia da coluna e nervos periféricos: lombalgia, radiculopatia, hérnia 
discal, espondilólise e espondilolistese, estenose de canal, doenças da junção cranioespinhal, artrite reumatoide, 
doença de Paget, siringomielia, hematoma epidural, cirurgia do plexo braquial, síndromes compressivas. 
Neurocirurgia funcional: tratamento cirúrgico da doença de Parkinson, espasticidade, torcicolo, tremor, 
procedimentos para dor. Tumores: gliomas, oligodendrogliomas, meningeomas, neurinomas, adenomas 
hipofisários, craniofaringeomas, hemangioblastomas, ependimomas, PNETs, tumores da pineal, tratamento 
complementar (quimioterapia, radioterapia, radiocirurgia, braquiterapia). Exames complementares: EEG, 
potencial evocado, eletroneuromiografia, radiografia simples, tomografia computadorizada, ressonância nuclear 
magnética, angiografia, mielografia, liquor. Procedimentos cirúrgicos: material cirúrgico, vias de acesso 
(craniotomia pterional, suboccipital, frontal, transesfenoidal, transpetrosa), acesso ao terceiro ventrículo, 
ventrículos laterais, transoral, cranioplastia, descompressão e instrumentação espinhais, derivações liquóricas. 
Neurotrauma: atendimento inicial, ATLS, transferência, pressão intracraniana, fraturas cranianas, lesões 
intracranianas, PAF, TCE na infância, manejo inicial do TRM, síndromes das lesões medulares, fraturas dos 
corpos vertebrais. Doenças cerebrovasculares: AVC, HSAE (classificação, manejo, vasoespasmo), aneurismas 
intracranianos, MAVs, angiomas cavernosos, hemorragia intracerebral, doença oclusiva. Neurologia: cefaleia, 
demência, esclerose múltipla, miastenia gravis, esclerose lateral amiotrófica, síndrome de Guillain-Barré, 
mielites, miopatias, vasculites. 

MÉDICO NEUROLOGISTA 
Anatomia e fisiologia do sistema nervoso central e periférico. Patologia e fisiopatologia dos transtornos do 
Sistema nervoso central e periférico.  Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas: 
demências e distúrbios da atividade cortical superior, comas e outros distúrbios do estado da consciência; 
distúrbios do movimento; distúrbio do sono. Doença cerebrovascular. Doenças neuromusculares - nervos, 
músculos e junção mioneural; doenças tóxicas e metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças 
infecciosas do sistema nervoso; doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias e 
transtornos do fluxo liquórico; cefaleias; disgenesias do sistema nervoso; manifestações neurológicas das 
doenças sistêmicas; neurologia do trauma e urgências em neurologia. Indicações e interpretações da 
propedêutica armada em neurologia: liquor, neuroimagem, estudos neurofisiológicos – eletroencefalograma, 
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eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia.  
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

Anatomia do olho e anexos e vias ópticas. Fisiologia do olho e anexo. Fisiologia da visão. Farmacologia 
oftalmológica. Semiologia lógica. Doenças das pálpebras e conjuntiva. Doenças das vias lacrimais. Doenças da 
córnea. Doenças do cristalino, cataratas. Doenças da úvea. Doenças da retina vítreo. Doenças do nervo óptico e 
vias ópticas. Glaucomas. Distúrbios motores do olho – estrabismo e forias. Refração ocular e lentes de contato. 
Doenças neurofarmacológicas. Manifestações oftalmológicas de doenças sistêmicas. Oncologia em oftalmologia. 
Emergências oftalmológicas. Terapêutica clínica e cirúrgica em patologia ocular. Oftalmologia pediátrica. 
Senilidade ocular. 

MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA / MÉDICO ORTOPEDISTA DIARISTA 
Anatomia do sistema musculoesquelético e articular. Exame físico e semiologia ortopédica. Fraturas, luxações e 
lesões ligamentares do esqueleto axial: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do 
membro superior no adulto e na criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do 
membro Inferior no adulto e na criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Afecções 
infecciosas do aparelho osteomioarticular. Patologias congênitas do esqueleto axial, membros superiores e 
membros inferiores, na criança e no adulto. Vias de acesso em cirurgia traumato-ortopédica. Lesões tumorais e 
pseudo tumorais na criança e no adulto, que afetam o aparelho osteomioarticular. Desordens adquiridas 
acometendo a cartilagem de crescimento. Embriologia, fisiologia do aparelho osteomioarticular. Propedêutica e 
tratamento das deformidades angulares e rotacionais, que acometem o esqueleto axial e apendicular. Radiologia 
convencional e avançada: TC, RM, US. Navegação. Propedêutica e tratamento das afecções degenerativas que 
acometem o esqueleto axial e apendicular. Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho – DORT (ex. 
L.E.R.). Afecções da coluna vertebral: cervicobraquialgias, dorsalgias, lombalgias e lombociatalgias agudas e 
crônicas. Urgências em traumato-ortopedia e emergências traumato-ortopédicas. Doenças osteometabólicas.  

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 
A orofaringe: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças: diagnóstico, tratamentos, 
intervenções. Tumores benignos e malignos. A laringe: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, 
propedêutica, doenças: diagnóstico, tratamento e intervenções. Tumores benignos e malignos. O nariz e os seios 
paranasais: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças: diagnóstico, tratamento e 
intervenções. Tumores benignos e malignos. O ouvido externo: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, 
propedêutica, doenças, diagnóstico e intervenções. O ouvido interno: anatomia, malformações congênitas, 
fisiologia, propedêutica, doenças, diagnóstico e intervenções labirintopatias vasculares e metabólicas. Fisiologia 
e semiologia da função auditiva. Interpretação dos audiogramas. Fisiologia e semiologia da função vestibular, 
interpretação dos testes e audiogramas. Urgências em otorrinolaringologia. Próteses auditivas: tipos e 
indicações.  

MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA / MÉDICO PEDIATRA DIARISTA 
Avaliação da idade gestacional. Saúde do feto e perinatal. Puericultura. Recém-nascido normal, com baixo peso 
ao nascer. Recém-nascido prematuro e pós-termo. Recém-nascido de mãe diabética. Primeiros cuidados. 
Emergências na sala de parto. Asfixia perinatal. Distúrbios respiratórios, hematológicos, metabólicos e 
hidroeletrolíticos no recém-nascido. Enterocolite necrotisante. Icterícia neonatal. Tocotraumatismos. Infecções 
congênitas, perinatais e adquiridas neonatais. Hemorragia intracraniana. Convulsões. Desenvolvimento pondo-
estatural do recém-nascido. Alimentação do recém-nascido normal e do prematuro. Patologias do umbigo. 
Síndrome de abstinência no recém-nascido. Pediatria Social: estudo da morbidade e mortalidade. Questões 
éticas, bioéticas e legais na assistência à saúde. Crescimento e desenvolvimento normal e patológico da criança 
e do adolescente. Anormalidades cromossômicas na criança. Acidentes e intoxicações na infância. Imunização. 
Nutrição da criança e do adolescente. Aleitamento materno. Alimentação no primeiro ano de vida. Distúrbios 
hidroeletrolíticos e metabólicos. Desidratação. Desnutrição. Diarreia aguda e crônica. Doença inflamatória 
intestinal. Condições cirúrgicas do trato gastrointestinal. Pancreatite. Doenças metabólicas e infecciosas do 
fígado. Colestase. Insuficiência hepática. Hipovitaminoses. Protozooses e helmintíases. Viroses comuns na 
infância. Coqueluche, difteria e tétano. Infecção urinária. Insuficiência renal aguda. Condições associadas com 
hematúria e proteinúria. Síndrome nefrótica e nefrítica. Vulvovaginites. Infecções das vias aéreas superiores. 
Anomalias congênitas das vias aéreas superiores e inferiores. Asma brônquica. Bronquiolite. Tuberculose. 
Pneumopatias agudas e crônicas. Doença das células falciformes. Febre reumática. Artrite reumatoide. Sopro 
cardíaco na criança. Insuficiencia cardíaca. Cardiopatias congênitas. Endocardite. Miocardite. Hipertensão 
arterial. Anemias agudas e crônicas. Coagulopatias. Síndromes hemorrágicas. Diabetes. Síndrome metabólica. 
Obesidade. Hiper e hipotiroidismo. Baixa estatura. Puberdade precoce. Convulsões. Meningoencefalites. 
Doenças neuromusculares. Neuropatias. Principais neoplasias malignas na criança. Imunodeficiencias primárias. 
Linfonodomegalias. AIDS. Doenças sexualmente transmissíveis. Claudicação na criança. Maus-tratos a crianças. 
Abuso sexual. Ansiedade. Depressão. Reação psicótica aguda. Tentativa de suicídio. 

MÉDICO PERITO DA PREVIDÊNCIA 
Ética na atividade pericial. Código de ética médica. Fundamentos da perícia médica. Política municipal de 
previdência social. Noções de direito previdenciário. Atividade perical e responsabilidade do perito. Pareceres e 
resoluções do Conselho Federal de Medicina. Direitos e deveres do perito. Revisão de perícias. Aposentadoria 
por invalidez. Aposentadoria especial. Licença médica no serviço público. Incapacidade e invalidez no serviço 
público. Doenças previstas em lei. Junta médica. Atestado médico no serviço público. Perícia médica 
psiquiátrica. Laudos em perícias trabalhistas. Exame médico admissional e demissional. Doenças ocupacionais. 
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Ergonomia. Noções de epidemiologia. Segurança e saúde. Aspectos médicos e jurídicos relacionados à 
atividade pericial. Lei complementar nº 2.330/02 do Município de Linhares. 

MÉDICO PNEUMOLOGISTA 
Anatomia e fisiologia do sistema respiratório. Função da musculatura respiratória. Farmacologia do sistema 
respiratório. Métodos de diagnóstico clínico não invasivo: expectoração, radiológico, tomográfico, ressonância 
magnética e de ultrassonografia do tórax. Métodos de diagnóstico bioquímico, bacteriológico, imunológico, 
citopatológico, histopatológico. Métodos funcionais – espirometria. Micobacterias. Pneumonias e 
broncopneumonias, supurações pulmonares. Asma. Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas - bronquite 
crônica, enfisema, bronquiectasias e fibrose cística. Cor pulmonale e hipertensão pulmonar. Manifestações 
pulmonares na Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Micoses pulmonares. Pneumopatias intersticiais. 
Sarcoidose. Doenças da pleura. Câncer de pulmão, avaliação do nódulo pulmonar. Tumores pleurais, costais e 
de partes moles. Doenças do mediastino. Doenças do diafragma. Poluição e doenças ocupacionais. 
Malformação congênita pulmonar. Pneumopatias de hipersensibilidade. Distúrbios do sono: síndrome da apneia 
do sono, rinossinusite. Traumatismo torácico. Insuficiência respiratória aguda. Síndrome da angústia respiratória 
aguda. Ventilação mecânica. Risco cirúrgico em pneumologia. Tromboembolismo pulmonar. Afogamento. 
Endoscopia brônquica. Transplante pulmonar. Emergências em pneumologia. Tabagismo. Programa Nacional de 
Controle da Tuberculose (PNCT). 

MÉDICO PROCTOLOGISTA 
Anatomia cirúrgica do cólon, reto e canal anal. Fisiologia colônica e anorretal (técnicas de investigação e 
aplicação clínica). Anestesia local na cirurgia anorretal. Cicatrização das feridas. Infecção em cirurgia. 
Antibióticos. Pré e pós-operatório. Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico. Complicações respiratórias, 
abdominais e vasculares. Nutrição em cirurgia. Alimentação enteral e parenteral. Transtornos hemorrágicos. 
Mecanismos de hemostasia. Transfusão de sangue e derivados. Técnica geral das laparotomias. Incisões 
abdominais. Cirurgia vídeolaparoscópica. Diagnóstico das doenças do cólon, reto e canal anal. Exame abdominal 
e proctológico. Colonoscopia. Exame radiológico simples e contrastado. Tomografia computadorizada, 
Ressonância magnética, Ultrassonografia endorretal, Pet-scan. Doença hemorroidária. Etiopatogenia, quadro 
clínico, diagnóstico e terapêutica. Criptite e papilite. Abscesso anorretal. Etiopatogenia, classificação dos 
abscessos, quadro clínico e terapêutica. Fissura anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. 
Terapêutica. Fístula anal. Etiopatogenia. Classificação. Quadro clínico. Diagnóstico diferencial. Terapêutica. 
Hidroadenite supurativa. Etiopatogenia. Quadro clínico. Diagnóstico diferencial. Terapêutica. Doença pilonidal 
sacrococcígea. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Terapêutica. Prurido anal. Etiopatogenia. 
Quadro clínico e diagnóstico. Terapêutica. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida. Prolapso e procidência de reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Terapêutica. 
Doenças dermatológicas perianais. Incontinência anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Terapêutica. 
Abdomen agudo em coloproctologia. Aspectos gerais do diagnóstico e tratamento. Obstrução intestinal. 
Etiopatogenia e fisiopatologia. Terapêutica. Traumatismo abdominal. Lesões do cólon, reto, canal anal e períneo. 
Quadro clínico, diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Princípios fundamentais de oncologia. Bases da 
cirurgia oncológica. Quimioterapia, radioterapia, imunoterapia no câncer do cólon, reto, canal anal e margem 
anal. Neoplasia maligna do cólon, reto e canal anal. Tumores neuro endócrinos e estromais. Quadro clínico. 
Diagnóstico. Conduta terapêutica. Prevenção e seguimento. Megacólon congênito e adquirido. Etiopatogenia e 
fisiopatologia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. Enterocolopatias 
parasitárias. Helmintíases, protozooses. Epidemiologia, quadro clínico e diagnóstico diferencial. Conduta 
terapêutica. Doenças inespecíficas do cólon e do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. 
Complicações e conduta terapêutica. Doenças específicas do cólon e do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e 
diagnóstico diferencial. Complicações e conduta terapêutica. Doença isquêmica do cólon e do reto. 
Fisiopatologia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Doença diverticular dos cólons. 
Etiopatogenia. Fisiopatologia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. 
Ectasias vasculares do cólon. Hemorragia digestiva baixa. Diagnóstico diferencial. Condutas terapêuticas. 
Alteração do hábito intestinal. Síndrome do intestino irritável. Aspectos clínicos e terapêuticos. Dietas em 
colopatias. Vólvulo do cólon. Etiologia e patogenia. Apresentação clínica e tratamento. Complicações actínicas 
no intestino delgado, cólon e reto. Fístula reto-vaginal. Etiopatogenia, classificação, terapêutica. Tumores retro-
retais. Classificação, patologia, apresentação clínica, terapêutica. Procedimentos ambulatoriais. Preparação pré-
operatória, manejo cirúrgico e pós-operatório. Videolaparoscopia colorretal. Indicações, equipamento, cuidados 
pós-operatório, resultados, complicações e sua prevenção. Síndrome da úlcera solitária do reto. Etiopatogenia, 
diagnóstico e terapêutica. Endometriose. Diagnóstico e conduta terapêutica. Proctalgia Fugax. Etiopatogenia, 
diagnóstico e terapêutica.  

MÉDICO PSIQUIATRA 
Semiologia psiquiátrica. Psicopatologia. Psiquiatria clínica. Delirium. Demências. Intoxicações. Dependências a 
drogas. Esquizofrenia. Transtornos delirantes. Transtornos de humor. Transtornos de ansiedade. Transtornos do 
pânico. Distúrbios alimentares e distúrbios do sono. Distúrbios da personalidade. Deficiência mental. Urgências 
em psiquiatria. Psiquiatria geriátrica. Psicoterapias. Psicofarmacoterapia. Terapêuticas biológicas. Legislação em 
saúde mental. Reforma Psiquiátrica. 

MÉDICO RADIOLOGISTA 
Conhecimentos básicos sobre eletricidade e física das radiações. Formação da imagem radiológica. Efeitos da 
radiação e meios de proteção. Equipamentos radiológicos e acessórios. Câmara escura e clara. Meios de 
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contrastes (tipos e utilização específica). Técnicas radiográficas e diagnósticos: do crânio, da face e pescoço; da 
coluna vertebral; dos ossos e articulações; dos aparelhos geniturinário e digestivo; do tórax e abdome e do 
sistema cardiovascular.Técnicas radiográficas e diagnóstico em pediatria. Conhecimentos gerais de anatomia 
radiográfica e sobre a organização de um serviço de Raio X. 

MÉDICO REUMATOLOGISTA 
Exame clínico do paciente reumático. Mecanismos etiopatogênicos da dor, da inflamação e da autoimunidade. 
Doenças difusas do tecido conjuntivo. Espondiloartropatias. Vasculites. Doenças reumáticas de partes moles. 
Fibromialgia. Enfermidades da coluna vertebral. Osteoartrose. Artrites microcristalinas. Doenças 
osteometabólicas. Artrites infecciosas. Neoplasias articulares. Doenças sistêmicas com manifestações 
articulares. Enfermidades reumáticas da criança e do adolescente. 

MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 
A natureza do ultrassom, princípios básicos. Técnica e equipamentos. Indicações da ultrassonografia. Doppler. 
Obstetrícia e ginecologia. Anatomia ultrassonográfica do saco gestacional e do embrião. Anatomia 
ultrassonográfica fetal. Anatomia da idade gestacional. Anatomias fetais, propedêutica e tratamento pré-natal. 
Crescimento intrauterino retardado. Gestação de alto risco. Gestação múltipla. Placenta e outros anexos do 
concepto. Anatomia e ultrassonografia da pélvis feminina. Doenças pélvicas inflamatórias. Contribuições do 
ultrassom nos dispositivos intrauterinos. Princípios no diagnóstico diferencial das massas pélvicas pela 
ultrassonografia. Ultrassonografia nas doenças ginecológicas malignas. Endometriose. Estudo ultrassonográfico 
da mama normal e patológico. Estudo ultrassonográfico do ovário normal e patológico. Ultrassonografia e 
esterilidade. Medicina interna. Estudo ultrassonográfico do: crânio, olho, órbita, face e pescoço, tórax, escroto e 
pênis, extremidades, abdome superior, cavidade abdominal, vísceras ocas, coleções e abscessos peritoneais, 
rins, vesícula seminais, próstata e bexiga.  

MÉDICO UROLOGISTA 
Aparelho Urinário: avaliação clínica da função renal. Importância clínica do exame simples de urina (EAS). 
Insuficiência renal aguda e crônica. Infecções urinárias. Nefrolitíase (uropatia obstrutiva). Endocrinologia: 
Diabetes mellitus. Diagnóstico diferencial das dislipidemias. Obesidade e desnutrição. Doenças 
infectoparasitárias: S.I.D.A. e suas complicações. Tuberculose. DST. Dengue e verminose. Exame urológico e 
técnicas diagnósticas; fisiopatologia da obstrução urinária e da bexiga neurogênica; infertilidade e função sexual 
masculina; infecções e inflamações do trato genital e urinário; litíase urinária; anomalias congênitas; trauma e 
tumores geniturinários; patologia cirúrgica da suprarrenal; hipertensão reno-vascular; insuficiência renal e 
transplante; cirurgias do trato urinário e genital. 

MÉDICO VETERINÁRIO 
Anatomia patológica e patologia clínica veterinária: alterações cadavéricas, técnicas de necrópsia, colheita de 
amostras, diagnóstico macroscópico e laboratorial. Doenças dos animais domésticos e zoonoses de importância 
em saúde pública: etiologia, sintomatologia, epidemiologia, profilaxia e controle. Higiene veterinária e inspeção 
sanitária de produtos de origem animal: sistemas de criação e/ou produção animal, utilização da água, condições 
de transporte, abate sanitário, tecnologia, processamento, inspeção, fiscalização e comercialização de POA. 
Vigilância sanitária no comércio de alimentos: doenças transmitidas por alimentos, controle físico-químico e 
microbiológico de alimentos, fiscalização. Legislação municipal. 

ZOOTECNISTA 
Legislação Federal sobre fiscalização de produtos destinados à alimentação animal. Inspeção industrial e 
higiênico-sanitária de produtos destinados à alimentação animal. Métodos de análise e amostragem de produtos 
destinados à alimentação animal. Análises de resíduos e contaminantes, microbiológicas e físico-químicas de 
produtos destinados à alimentação animal. Nutrição animal de ruminantes e monogástricos, formulação de 
rações, concentrados, núcleos, premixes e suplementos. Principais alimentos, suas características nutricionais e 
utilização na indústria da nutrição de animais. Tipos e funções dos aditivos utilizados na alimentação animal. 
Noções de Boas Práticas de Fabricação – BPF e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC. 
Conhecimento básico sobre organismos internacionais (OMC, FAO, OMS e CODEX ALIMENTARIUS) e 
principais blocos econômicos (COSAVE, EU e MERCOSUL). Legislação federal sobre melhoramento animal; 
Melhoramento genético aplicado à produção animal. Influência do ambiente na produção animal. Legislação 
Federal sobre registro genealógico. Plantas forrageiras e pastagens. Pecuária orgânica: conceitos, princípios, 
alimentação e manejo da produção animal orgânica. Planejamento rural. Economia rural. Proteção dos recursos 
naturais renováveis (solo, água, flora e fauna). Princípios de higiene e profilaxia dos animais, das instalações e 
equipamentos. Programas profiláticos e calendários de vacinação para criações zootécnicas. Princípios da 
epidemiologia. Importância e uso da biotecnologia, organismos transgênicos. Bovinocultura de corte: raças 
(europeias, zebuínas e nacionais). Práticas de manejo e alternativas alimentares para produção animal 
ecologicamente sustentável. Tecnologia dos produtos de origem animal. 
 
 
  
 


