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PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 
CONCURSO PÚBLICO   

 
 

 EDITAL Nº 001/2011, DE 04 de MARÇO DE 2011.  
 
 

O Prefeito Municipal da Serra – ES, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, torna público 
Edital de Abertura de Concurso que realizará, através da Fundação Professor Carlos 
Augusto Bittencourt – FUNCAB, para o provimento de cargos do quadro de servidores 
estatutários da Prefeitura Municipal da Serra/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 e 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. 
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 
única vez, por igual período. 
1.4. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas via Internet e  no Posto de 
Atendimento, conforme especificado no item 4.  
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 serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, em jornal de grande circulação no Estado, e no portal www.funcab.org. 
1.7. O candidato deverá acompanhar as notícias relativas a este Concurso nos órgãos de 
imprensa e portal citados no item 1.6, pois, caso ocorram alterações nas normas aqui 
contidas, elas serão neles divulgadas. 
1.8. Os candidatos aprovados, que vierem a ingressar no Quadro de Servidores 
Estatutários da Prefeitura Municipal da Serra/ES, estarão submetidos ao regime jurídico 
estatutário e reger-se-ão pelas disposições da Lei nº 2360/2001, bem como as demais 
normas legais. 
1.9. Os cargos, quantitativos de vagas, requisitos e remuneração são os estabelecidos no 
ANEXO I. 
1.10. Os candidatos investidos nos cargos deste Concurso cumprirão jornada de trabalho 
de 20 ou 30 horas semanais, de acordo com o ANEXO I.  
1.11. O presente concrso público destina-se ao provimento dos cargos previstos no Anexo 
I deste edital, bem como o(s) que vier(em) a vagar, além daqueles que forem criados 
durante o respectivo prazo de validade do concurso. 
 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS  
2.1. O candidato, para serem investidos nos cargos, deverão atender, cumulativamente, 
aos seguintes requisitos: 
a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público; 
b) ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos nº 70391/72 e 
70436/72 e do artigo 12, parágrafo 1º, da Constituição Federal, bem como da Lei 
Municipal nº 3385/2009. 
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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 estar incompatibilizado para provimento em cargo público; 
g) firmar declaração de não estar cumprindo sanção administrativa ou não ter sofrido, no 
exercício de função em qualquer órgão público e /ou entidade da esfera federal, estadual 
e/ou municipal, penalidade incompatível com nova investidura em cargo público; 
h) apresentar no ato da convocação diploma, devidamente registrado ou certidão original, 
de conclusão de escolaridade, fornecido por instituição de ensino, reconhecido pelo 
Ministério da Educação, comprovado através da apresentação de original e cópia do 
respectivo documento, de acordo com o cargo pretendido, conforme requisito 
estabelecido no ANEXO I deste Edital; 
i) estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão de conselho de classe 
correspondente a sua formação profissional, quando for o caso; 
j) estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo, não sendo, inclusive, 
portador de deficiência incompatível com as atribuições do cargo, fato apurado pela 
Perícia Médica Oficial a ser designada; 
k) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data de nomeação; 
l) apresentar declaração negativa de antecedentes criminais expedida pela Polícia Civil; 
m) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso 
Público. 
2.2. O candidato, se aprovado, por ocasião da nomeação, deverá provar que possui todas 
as condições para provimento do cargo para o qual foi inscrito, apresentando todos os 
documentos exigidos pelo presente Edital e outros que lhe forem solicitados, 
confrontando-se então declaração e documentos, sob pena de perda do direito à vaga. 

3. DAS ETAPAS 
3.1. O presente Concurso Público será composto das seguintes etapas: 
a) Para os cargos de Nível Fundamental : 
Etapa Única: Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório. 
b) Para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico: 
Etapa Única: Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório. 
c) Para os cargos de Nível Superior: 
1ª Etapa: Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório; 
2ª Etapa: Prova de Títulos, de caráter classificatório. 
3.2. Ao final de cada etapa, o resultado será divulgado no portal www.funcab.org. 
3.3. As Provas Objetivas serão aplicadas no Município da Serra. 

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 e no 
Posto de Atendimento definido no ANEXO III, no prazo estabelecido no Cronograma 
previsto – ANEXO II. 
4.4. O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo específico da Ficha de 
Inscrição sua opção de cargo. Depois de efetivada a inscrição, não será aceito pedido de 
alteração desta opção. 
4.5. Não será facultado ao candidato, inscrever-se para mais de um cargo.  
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4.6. As provas para os diversos cargos, de qualquer nível, deverão ocorrer no mesmo dia 
e horário.  
4.7. As taxas de inscrição serão as seguintes: 
R$ 40,00 (quarenta reais) para os cargos de Nível Fundamental ; 
R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico; 
R$ 78,00 (setenta e oito reais) para os cargos de Nível Superior. 
4.7.1. Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o interessado deverá certificar-
se de que preenche os requisitos exigidos neste Edital, pois em hipótese alguma haverá 
devolução da importância relativa à taxa de inscrição, salvo em caso de cancelamento do 
Certame por conveniência da Administração. 
4.8. Será concedida isenção no pagamento do valor da taxa de inscrição somente ao 
candidato desempregado ou que percebe, mensalmente, até 1,5 salários-mínimos, 
mediante análise, conforme disposto na Lei Municipal n° 3151/07 e Decretos Municipais 
n°s 5553/2008 e  3254/2010.  
4.8.1. Roteiro para solicitação da isenção de pagamento da taxa de inscrição. 
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 – páginas que contenham fotografia, identificação e contrato de trabalho, 
inclusive a primeira página seguinte em branco; 
e) especificamente para o caso de empregado que perceba até um salário-mínimo e 
meio: 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 simples do Documento Oficial de Identificação com foto; 
g) 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.  
4.8.2. 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. 
4.8.2.1. 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. 
4.8.3. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, terão que efetuar 
todos os procedimentos para inscrição descritos no item 4.10. 
4.8.4. Os candidatos com isenção deferida terão sua inscrição automaticamente 
efetivada. 
4.8.5. As informações prestadas no formulário, bem como a documentação apresentada, 
serão de inteira responsabilidade do candidato, respondendo este, por qualquer erro ou 
falsidade.  
4.8.6. 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. 
4.8.7. Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção e dos documentos 
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comprobatórios, a complementação da documentação bem como revisão e/ou recurso. 
4.8.8. Os documentos descritos neste item terão validade somente para este Concurso 
Público e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias dos mesmos. 
4.8.9. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via 
postal, fax, correio eletrônico ou similar. 
4.8.10. Sendo constatada, a qualquer tempo, como falsidade de qualquer documentação 
entregue, será cancelada a inscrição efetivada e anulados todos os atos dela decorrentes, 
respondendo este, pela falsidade praticada, na forma da lei. 
4.8.11. O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecido no item 4.8.3 estará 
automaticamente excluído do Concurso Público. 
4.9. Da inscrição pela Internet 
4.9.1. Para se inscrever, 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 II, 
considerando-se o horário oficial de Brasília. 
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 o boleto bancário 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 do boleto no portal 
www.funcab.org, que terá nova data de vencimento. A data limite de vencimento do boleto 
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 da rede bancária, agência lotérica ou rede conveniada 
com banco, obrigatoriamente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo 
próprio candidato no momento da inscrição. Não será aceito pagamento feito através de 
depósito bancário, DOC’s ou similares.  
4.9.5. O boleto pago, autenticado pelo caixa do banco ou o comprovante de pagamento 
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 do boleto 
bancário. 
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 que venha a impossibilitar a transferência e o recebimento de 
dados. 
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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 III, 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 pelo 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. 
4.13. A FUNCAB não se responsabiliza por quaisquer atos ou fatos decorrentes de 
informações não verídicas, endereço inexato ou incompleto fornecido pelo candidato ou 
seu procurador. 
4.14. A prestação de declaração falsa ou inexata e a não apresentação de qualquer 
documento exigido importarão em insubsistência de inscrição, nulidade de habilitação e 
perda dos direitos decorrentes, em qualquer tempo, em qualquer etapa do Certame, sem 
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

5. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 
5.1. Do total de vagas disponíveis neste Edital e das que vierem a ser criadas durante o 
prazo de validade do concurso, 5% serão providas na forma do 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. 
5.1.1. Fica assegurado às pessoas com deficiência ou portadoras de necessidades 
especiais, direito de inscrição no presente Concurso, desde que comprovada a 
compatibilidade com as atribuições do cargo para o qual o candidato se inscreveu. 
5.2. Consideram-se portadores de deficiência as pessoas que se enquadram nas 
categorias discriminadas no Art. 4º do Decreto Federal nº. 3.298/99. 
5.3. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1. resulte em número com 
fração, este será aproximado ao primeiro número inteiro subsequente. 
5.4. 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. 
5.5. A inscrição do candidato com deficiência far-se-á por qualquer uma das formas 
estabelecidas no item 4, observando-se o que se segue. 
5.6. O candidato com deficiência que pretenda concorrer às vagas reservadas deverá, 
sob as penas da lei, declarar esta condição no campo específico da Ficha de Inscrição. 
5.7. As pessoas com deficiência, que efetuarem sua inscrição via Internet, deverão, até o 
último dia de inscrição, entregar no Posto de Atendimento o laudo médico ORIGINAL.  O 
laudo deverá atestar claramente a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
– CID, ou enviá-lo via SEDEX, para a FUNCAB – Concurso Público SERRA, Caixa Postal 
n. 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. 
5.8. O candidato amparado pelo disposto no item 5.1 e que declarar sua condição por 
ocasião da inscrição, quando convocado, deverá se submeter à perícia médica, que terá 
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decisão terminativa sobre a sua qualificação como pessoa com deficiência ou não e sobre 
o grau de deficiência, que determinará estar ou não, o candidato, capacitado para o 
exercício do cargo efetivo. 
5.8.1. Os candidatos, quando convocados, deverão comparecer à Perícia Médica 
munidos de laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
(CID). 
5.8.2. Não sendo comprovada a deficiência do candidato, este será removido da listagem 
de pessoas com deficiência, passando a constar somente da listagem de ampla 
concorrência. 
5.8.3. Constatada a deficiência, os candidatos terão seus nomes publicados em lista à 
parte e figurarão também na lista de classificação geral. 
5.8.4. Sendo constatada a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, o 
candidato será eliminado do Concurso Público. 
5.9. O candidato que não declarar a deficiência, conforme estabelecido no subitem 5.6, 
ou deixar de enviar o laudo médico ORIGINAL ou enviá-lo fora do prazo determinado, 
perderá a prerrogativa em concorrer às vagas reservadas. 
5.10. O candidato com deficiência poderá solicitar condições especiais para a realização 
das provas, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º do Decreto n°. 3.298/99, 
devendo solicitá-las, por escrito, no ato de sua inscrição. 
5.10.1. A realização das provas em condições especiais requeridas pelo candidato, 
conforme disposto no subitem 5.10, ficará sujeita ainda, à apreciação da FUNCAB, 
observados os critérios de viabilidade e razoabilidade. 
5.11. No caso de não ser aprovado 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 candidatos aprovados não 
deficientes, observada a ordem geral de classificação. 

6. DAS PROVAS ESPECIAIS 
6.1. 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. 
6.1.1. As provas ampliadas serão exclusivamente elaboradas em fonte tamanho 16. 
6.2. A realização da prova em condições especiais ficará sujeita, ainda, à apreciação e 
deliberação da FUNCAB, observados os critérios de viabilidade e razoabilidade. 
6.3. 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.   
6.3.1. A candidata lactante que comparecer ao local de provas, sem levar o 
acompanhante não realizará as provas.          

7. DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
7.1. As informações sobre os locais e os horários de aplicação das Provas Objetivas 
serão disponibilizadas no Posto de Atendimento – ANEXO III, e no portal www.funcab.org 
com antecedência mínima de 10 dias da data de sua realização, conforme consta no 
Cronograma Previsto – ANEXO II. 
7.2. Os candidatos deverão acessar o Cartão de Confirmação da Inscrição (CCI), 
constando, data, horário e local de realização da Prova Objetiva no site 
www.funcab.org.  
7.2.1. É importante que o candidato tenha em mãos, no dia de realização da prova, o seu 
cartão de confirmação de inscrição (CCI), para facilitar a localização de sua sala, sendo 
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imprescindível que esteja de posse do documento oficial de identidade, conforme 
especificado no item 7.8 e subitem 7.8.1, deste Edital. 
7.3. Não será enviada à residência do candidato, comunicação individualizada. O 
candidato inscrito deverá obter as informações necessárias sobre sua alocação através 
das formas descritas no item 7.1 e 7.2. 
7.4. O candidato é o único responsável pela identificação correta de seu local de 
realização de prova e pelo comparecimento no horário determinado. 
7.5. O horário da prova referir-se-á ao horário de Brasília. 
7.6. O candidato deverá comparecer para a realização da prova, munido de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, e portando 
documento oficial e original de identificação, com antecedência mínima de 1 (uma) hora 
do horário estabelecido para o fechamento do portão. 
7.7. Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização das provas 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. 
7.8 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).  
7.8.1. 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. 
7.8.1.1. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identificação do candidato (foto e assinatura). 
7.8.2. 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, ocasião em que será submetido à identificação 
especial, compreendendo coletas de assinaturas em formulário próprio para fins de 
Exame Grafotécnico e coleta de digital. 
7.9. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
7.10. O documento de identidade deverá ser apresentado ao Fiscal de Sala, antes do 
acesso à sala de prova. 
7.10.1. Não será permitido, em hipótese alguma, nas salas ou no local de realização de 
provas, o ingresso de candidatos sem documento oficial e original de identidade nem 
mesmo sob a alegação de estar aguardando que alguém o traga. 
7.11. Não será permitida a permanência de acompanhante no local da prova (ressalvando 
o contido no item 6.3), nem de candidatos que já tenham terminado sua prova. Ao 
terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo 
possível, nem mesmo a utilização dos banheiros. 
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7.12. As provas acontecerão em dia, horário 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 à prova. Não haverá aplicação 
de prova fora do horário, data e locais pré-determinados. 
7.13. A critério da FUNCAB, poderá ser realizada coleta de digital dos candidatos, 
objetivando a realização de exame datiloscópico, com a confrontação dos candidatos que 
venham a ser convocados para nomeação.  
7.14. 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. 
7.15. A realização da Prova Objetiva, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta, terá 
duração de 4 (quatro) horas.  
7.16. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das 
etapas em virtude de afastamento do candidato. 
7.17. Será automaticamente eliminado do Concurso, o candidato que durante a realização 
de provas: 
a) for descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova; 
b) for responsável por falsa identificação pessoal; 
c) for surpreendido em comunicação com outro candidato; 
d) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação; 
e) não devolver o Cartão de Resposta ao término da prova, antes de sair da sala; 
f) ausentar-se do recinto da Prova sem permissão; 
g) deixar de assinar lista de presença; 
h) não atender às determinações deste Edital; 
i) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
j) ausentar-se do local da Prova antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da 
mesma; 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
l) 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; 
m) não atender ao critério da alínea acima e for supreendido com o celular fora do 
envelope fornecido ou o telefone celular tocar, mesmo dentro do envelope fornecido pela 
FUNCAB; 
n) utilizar-se de livros, códigos impressos, máquinas calculadoras e similares ou qualquer 
tipo de consulta; 
o) fizer e/ou utilizar qualquer tipo de anotação em papel ou similar, além do Caderno de 
Questões e do Cartão-Resposta, não sendo permitida, nem mesmo, a anotação de 
gabarito; 
p) não devolver o Caderno de Questões, se sair antes do horário determinado no 
subitem 8.11. 
7.18. Durante a prova, 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, netbook, 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.  
7.19. É proibido o porte de qualquer arma nos locais de prova. 
7.20. Constatando-se que o candidato utilizou processos ilícitos através de meio 
eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, sua prova será anulada e ele será 
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automaticamente eliminado do Concurso. 
7.21. É expressamente proibido fumar no local de realização de provas. 

8. PROVA OBJETIVA 
8.1. A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída de 
questões de múltipla escolha, de Conhecimentos Gerais e Específicos. 
8.1.1. As questões serão distribuídas por disciplinas e pontuadas conforme Tabela de 
Pontuação que consta no item 8.5. Cada questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo 
apenas uma correta.  
8.2. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta que 
não poderá ser rasurado, amassado ou manchado, sendo vedada a sua substituição. 
8.3. O candidato deverá seguir atentamente, as recomendações contidas na capa de seu 
Caderno de Questões e em seu Cartão-Resposta. 
8.4. 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-Resposta. 
8.5. A organização da prova, seu detalhamento, número de questões por disciplina e valor 
das questões encontram-se representados nas tabelas abaixo: 
 

QUADRO DE PROVAS 
 
NÍVEL SUPERIOR  
Funções: Assistente Social, Biólogo, Cirurgião Dentista/Clínico Geral; Cirurgião Dentista/Odontopediatra, 
Cirurgião Dentista/Buco-MaxiloCirurgião, Dentista/Endodontista, Cirurgião Dentista/Ortodontia, Cirurgião 
Dentista/Pacientes com Necessidades Especiais, Cirurgião Dentista/Periodontista, Cirurgião 
Dentista/Protesista, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímico, 
Médico/Clínico Geral, Médico/Cardiologista, Médico/Cirurgião Geral, Médico/Cirurgião Pediátrico, 
Médico/Citopatologista, Médico/Geriatra, Médico/Dermatologista, Médico/Endocrinologista, 
Médico/Gastroenterologista, Médico/Ginecologista-Obstetra, Médico/Infectologista, Médico/Neonatologista, 
Médico/Neurologista, Médico/Neuropediatra, Médico/Otorrinolaringologista, Médico/Pediatra, 
Médico/Pneumologista Adulto, Médico/Pneumologista Infantil, Médico/Psiquiatra, Médico/Radiologista, 
Médico/Reumatologista, Médico/Urologista, Médico/Socorrista Adulto, Médico/Socorrista Pediátrico, Médico 
Veterinário, Nutricionista, Professor de Educação Física, Professor de Educação Artística, Psicólogo, 
Sanitarista, Analista de Sistemas, Arquiteto, Estatístico, Gestor Público em Saúde, Terapeuta Ocupacional, 
Químico, Fisioterapeuta, Epidemiologista. 

Disciplinas Quantidade de 
questões 

Valor de cada 
questão 

Pontuação 
Máxima 

- Língua Portuguesa 10 2 20 

- Noções de Administração Pública Municipal 10 1 10 

- Informática Básica 10 1 10 

- Conhecimentos Básicos em Saúde Pública 10 1 10 

- Conhecimentos Específicos 25 2 50 

Totais 65 - 100 

 
 NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO  
 Funções: Agente de Saúde Pública, Auxiliar de Consultório Dentário, Fiscal de Vigilância Sanitária. Técnico em 
Citologia, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem, Técnico em Higiene 
Dentária, Técnico em Laboratório, Técnico em Radiologia.  

Disciplinas Quantidade de 
questões 

Valor de cada 
questão 

Pontuação 
Máxima 

- Língua Portuguesa 10 2 20 

- Noções de Administração Pública Municipal 10 1 10 

- Informática Básica 10 1 10 

- Conhecimentos Básicos em Saúde Pública 10 1 10 

- Conhecimentos Específicos 25 2 50 

Totais 65 - 100 
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NÍVEL FUNDAMENTAL  
Funções: Agente de Controle Ambiental, Auxiliar Administrativo. 

Disciplinas Quantidade de 
questões 

Valor de cada 
questão 

Pontuação 
Máxima 

- Língua Portuguesa 07 2 14 

- Matemática 07 2 14 

- Noções de Administração Pública Municipal 07 2 14 

- Informática Básica 07 2 14 

- Conhecimentos Básicos em Saúde Pública 07 2 14 

- Conhecimentos Específicos 15 2 30 

Totais 50 - 100 

8.6. 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.  
8.7. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para o Cartão-
Resposta, que será o único documento válido para correção eletrônica. 
8.8. A transcrição das alternativas para o Cartão-Resposta 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-Resposta, verificar se o número do mesmo 
corresponde ao seu número de inscrição contido no CCI e na Lista de Presença. Não 
haverá substituição de Cartão-Resposta. 
8.8.1. 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 da Prova constante em seu Cartão-Resposta corresponde com o 
Caderno de Questões recebido. Caso haja qualquer divergência, o candidato deverá, 
imediatamente, informar ao Fiscal de Sala e solicitar a correção. 
8.9. 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. 
8.10. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova, 
após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 
8.11. 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. 
8.12. 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. 
8.13. 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. 
8.14. 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 7.17, alínea “o”. 
8.15. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal o Caderno de Questões, 
se ainda não o puder levar, o Cartão-Resposta, bem como todo e qualquer material 
cedido para a execução das provas. 
8.16. O gabarito oficial da Prova Objetiva será afixado no Posto de Atendimento e 
disponibilizado no portal www.funcab.org no 2º dia útil após a data de realização da prova, 



 
 

 11  

a partir das 12 horas (Horário de Brasília), conforme Cronograma Previsto – ANEXO II. 
8.17.  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 do 
original do boleto bancário com comprovação de pagamento efetuado dentro do prazo 
previsto para as inscrições, com o preenchimento e assinatura do formulário de 
Solicitação de Inclusão. O comprovante original será retido pela FUNCAB. 
8.17.1. A inclusão será realizada de forma condicional e será analisada pela FUNCAB, 
com o intuito de verificar a pertinência da referida inscrição. 
8.17.2. 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. 

9. DA PROVA DE TÍTULOS 
9.1. Serão convocados para essa etapa os candidatos aos cargos de Nível Superior 
aprovados na Prova Objetiva. 
9.1.1. A convocação será feita exclusivamente por meio de ato de convocação divulgado 
no endereço eletrônico www.funcab.org e no Posto de Atendimento, no período definido 
no Cronograma.  
9.2. Os títulos para análise deverão ser entregues, impreterivelmente, no período definido 
no Cronograma Previsto – ANEXO II, no Posto de Atendimento – ANEXO III ou ser 
encaminhados via SEDEX à FUNCAB – Concurso Público PM SERRA, Caixa Postal n. 
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.  
9.2.1. Deverá ser obedecida a data final do prazo para postagem. Documentos 
postados fora do prazo e/ou local estabelecido no item 9.2 serão desconsiderados. 
9.3. A Prova de Títulos terá caráter apenas classificatório. 
9.4. 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 do Concurso Público da Prefeitura Municipal da Serra, o 
direito de exigir, a seu critério, a apresentação dos documentos originais para conferência.  
9.5. Somente serão considerados os títulos que se enquadrarem nos critérios previstos 
neste Edital. 
9.6. Todos os cursos previstos para pontuação na avaliação de títulos deverão estar 
concluídos. 
9.7. Somente serão considerados como documentos comprobatórios diplomas, 
certificados ou certidão de conclusão do curso. 
9.8. Serão considerados os seguintes títulos, para efeitos do presente Concurso: 
 

Título Valor por Título 

 Pós-Graduação Lato Sensu (mínimo de 360 horas) em área 
compatível ao cargo 1,0 ponto 

Residência  2,0 pontos 
 
9.9. Somente será pontuado um título em cada nível de titulação. 
9.10. Para a função de Médico Clínico Geral, somente será aceito como titulação no 
campo Residência aquela feita em Clínica Médica. 
9.11. A nota final dos títulos, de caráter classificatório, corresponderá à soma dos pontos 
obtidos pelo candidato. 
9.12. Não serão pontuados os títulos exigidos como requisitos/habilitação para ingresso 
no cargo. 
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9.13. 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 II. 

10. DOS RECURSOS 
10.1. 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. 
10.2. O recurso será dirigido à FUNCAB e deverá ser interposto no prazo de até 02 (dois) 
dias após a divulgação do gabarito oficial. 
10.2.1. Admitir-se-á para cada candidato um único recurso por questão, o qual deverá ser 
enviado via formulário específico disponível (online) 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.  
10.2.2. O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando 
informações será automaticamente desconsiderado, não sendo encaminhado à Banca 
Acadêmica para avaliação. 
10.3. O recurso deve conter a referência bibliográfica. 
10.3.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às 
questões da Prova Objetiva, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, 
indistintamente. 
10.4. As alterações de gabarito ou das notas, após exame dos recursos, serão dadas a 
conhecer, coletivamente, pela Internet no portal www.funcab.org, na data prevista no 
ANEXO II – Cronograma Previsto. 
10.5. Da Nota dos Títulos somente será aceito pedido de recurso, cabendo à banca, 
exclusivamente, a reavaliação. 
10.6. O pedido de recurso deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o 
número de sua inscrição e ser encaminhado à FUNCAB, na data definida no Cronograma 
Previsto – ANEXO II, no horário compreendido entre 08h00min e 18h00min (horário de 
Brasília), via formulário disponível no portal www.funcab.org ou por fax (21) 2621-0966. 
10.7. Será indeferido liminarmente o recurso que descumprir as determinações 
constantes neste Edital; for dirigido de forma ofensiva à FUNCAB e/ou a Prefeitura 
Municipal da Serra ou for apresentado fora do prazo. 
10.8. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
10.9. As anulações de questões ou alterações de gabarito ou de notas, resultantes das 
decisões dos recursos deferidos, serão dados a conhecer, coletivamente, através Internet 
no portal www.funcab.org e afixadas no Posto de Atendimento, na data estabelecida no 
Cronograma Previsto – ANEXO II. 
10.10. A Prova Objetiva será corrigida de acordo com o novo gabarito oficial após o 
resultado dos recursos, seguido da divulgação de resultado definitivo. 

11. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO 
11.1. A nota final no Concurso para os Cargos de Nível Fundamental , Nível Médio e Nível 
Médio Técnico será a nota final da Prova Objetiva. 
11.1.1. A nota final no Concurso para os Cargos de Nível Superior será a nota final da 
Prova Objetiva somada a nota dos Títulos. 
11.2. No caso de igualdade de pontuação na classificação final serão utilizados os 
seguintes critérios de desempate, sucessivamente: 
a) atendimento ao parágrafo único, do art. 27, da Lei nº 741/2003 (Estatuto do Idoso), em 
que fica assegurada a preferência aos candidatos que tiverem idade igual ou superior a 
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60 (sessenta) anos; 
b) obtiver, na prova objetiva, o maior número de pontos na disciplina Conhecimento 
Específico; 
c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina de Língua Portuguesa; 
d) obtiver, na prova objetiva, maior número de pontos na disciplina de Conhecimentos 
Básicos em Saúde Pública; 
e) tiver mais idade. 
11.3. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, 
contendo a primeira, a classificação de todos os candidatos aprovados e classificados, 
inclusive a dos candidatos com deficiência e a segunda, somente a classificação dos 
candidatos com deficiência aprovados. 
11.4. O resultado final do Concurso será divulgado na Internet nos portais 
www.funcab.org e www.serra.es.gov.br e publicado na Imprensa Oficial do Estado. 
 

12. DA HOMOLOGAÇÃO 
12.1. O Concurso terá seu Resultado Final homologado pelo Prefeito Municipal da Serra e 
será publicado no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação na região da 
Grande Vitória, com a lista dos nomes dos candidatos aprovados e classificados, em 
ordem decrescente. 
 

13. DA NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA A POSSE 
13.1. O candidato será nomeado e convocado para posse no cargo, de acordo com as 
condições e critérios a serem estabelecidos pela Secretaria  de Administração e Recursos 
Humanos, observadas as demais disposições previstas no presente Edital, através da 
publicação em jornal de grande circulação na região da Grande Vitória e pelo site 
www.serra.es.gov.br. 
13.2. O não pronunciamento do candidato convocado para a posse no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da publicação da nomeação ou a não aceitação da convocação 
para o cargo permitirá a Prefeitura Municipal da Serra excluí-lo do Concurso Público, 
podendo o Município convocar o candidato seguinte segundo ordem de classificação. 
13.3. No ato da nomeação, todos os pré-requisitos associados ao cargo deverão ser 
comprovados através da apresentação de seu original juntamente com cópia, sendo 
excluído do Concurso Público aquele que não apresentar a devida comprovação. 
13.4. Deverá ser informado pelo convocado, em formulário próprio, disponibilizado pelo 
DRH/SEAD, a eventual acumulação ou não de cargos públicos e/ou privados. Conforme  
preceitua o art. 37 da CF/88, incisos XVI da Constituição Federal , e o parágrafo 2º do art. 
161 da Lei Municipal nº 2360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município da 
Serra) a  acumulação ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da 
compatibilidade de horários.  
13.5. A aprovação e a classificação final no Concurso Público não asseguram ao 
candidato o direito de ingresso automático no Cargo, mas apenas a expectativa de nele 
ser nomeado, segundo rigorosa ordem classificatória, de acordo com as necessidades do 
Município da Serra e possibilidades frente a legislação específica. 
13.6. A posse fica condicionada a aprovação em Perícia Médica Oficial do Município,  de 
caráter eliminatório.  Só será empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente 
para o exercício do cargo. 
13.7. O aproveitamento dos candidatos aprovados far-se-á gradativamente, de acordo 
com a disponibilidade orçamentária e número de vagas ofertadas neste Edital, das que 
vierem a surgir ou forem criadas por lei, dentro do prazo de validade do concurso, 
atendendo à exclusiva necessidade da Prefeitura Municipal da Serra, obedecendo-se 
rigorasamente a ordem de classificação final dos candidatos.  
13.8. Os aprovados nesse Concurso Público exercerão suas atividades em quaisquer 
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órgãos ou unidades do Poder Executivo do Município da Serra, de acordo com a 
demanda apresentada pelas Secretarias Municipais, com  localização a ser realizada pela 
Secretaria de Administração e Recursos Humanos, responsável por esse Concurso 
Público.  
 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público 
através do portal www.funcab.org ou por meio dos telefones (21) 2621-0966 e (27) 3071-
5372 ou pelo e-mail concursos@funcab.org. 
14.1.1. 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. 
14.1.2. A FUNCAB e o Município da Serra reservam-se o direito de promover as 
correções que se fizerem necessárias, em qualquer fase do presente certame ou posterior 
ao mesmo, em razão de atos não previstos ou imprevisíveis. 
14.1.3. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas 
por meio de outro Edital. 
14.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento de todas 
publicações de trodos os atos referentes a este Concurso Público, dos Editais, 
comunicações, retificações e convocações.  
14.3. Caso o candidato queira utilizar-se de qualquer direito concedido por legislação 
pertinente, deverá fazer a solicitação somente no Posto de Atendimento, nos primeiros 10 
(dez) dias do início da inscrição. Este período não será prorrogado em hipótese alguma, 
não cabendo, portanto, acolhimento de recurso posterior relacionado a este item. 
14.4. 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. 
14.5. Não será fornecido ao candidato, documento comprobatório de classificação em 
qualquer etapa do presente Concurso Público, valendo, para esse fim, a homologação 
divulgada no Diário Oficial do Estado do Espiríto Santo e Internet. 
14.6. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço junto à FUNCAB, até o 
encerramento das etapas do Concurso Público sob sua responsabilidade e, após, na 
Prefeitura Municipal da Serra, caso não tenha sido eliminado do certame. São de inteira 
responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seu 
endereço. 
14.7. As legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem 
como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos 
de avaliação nas provas do presente Concurso Público. 
14.8. 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 da Serra. 
14.9. Todos os cursos, requisitos para ingresso, referenciados no ANEXO I deste Edital, 
deverão estar concluídos e ter o reconhecimento e/ou sua devida autorização por órgão 
oficial competente. 
14.10. Não caberá a FUNCAB, nem ao Município da Serra, nenhuma responsabilidade 
com o que possa acontecer ao candidato durante as provas e no decorrer de todo o 
Concurso Público.  
14.11. Os documentos produzidos e utilizados pelos candidatos em todas as etapas do 
concurso são de uso e propriedade exclusivos da Banca Examinadora, sendo 
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terminantemente vedada a sua disponibilização a terceiros ou a devolução ao candidato. 
  

   
 
 

04 de Março  de 2011. 
 
 

Antônio Sérgio Alves Vidigal 
Prefeito Municipal de Serra 

 
 
 

Ricardo Savacini Pandolfi 
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

 
 
 
 

ANEXO I  
QUADRO DE VAGAS 

 
FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Códgo Função Escolaridade/Pré-requisitos Total de 
Vagas 

Carga 
Horária 

Semanal 

Salário 
Base 
(R$) 

A01 Agente de Controle Ambiental Fundamental completo 02 30 683,40 

A02 Auxiliar Administrativo Fundamental completo e Curso de 
Informática Básica 120 30 683,40 

 
MÉDIO COMPLETO 
 

Código Função Escolaridade/Pré-requisitos Total de 
Vagas 

Carga 
Horária 

Semanal 

Salário 
Base 
(R$) 

M03 Agente de Saúde Pública Médio completo  02 30 767,42 

M04 Auxiliar de Consultório Dentário 
Médio completo e Registro no CRO como 
Auxiliar ou Atendente em Consultório 
Dentário ou Auxiliar de Saúde Bucal 

40 30 683,40 

M05 Fiscal de Vigilância Sanitária Médio completo 05 30 723,41 

 

MÉDIO TÉCNICO COMPLETO 
 

Código Função Escolaridade/Pré-requisitos Total de 
Vagas 

Carga 
Horária 

Semanal 

Salário 
Base 
(R$) 

T06 Técnico em Citologia Médio completo e curso Técnico de 
Citotécnico. 01 30 767,42 

T07 Técnico em Meio Ambiente Médio completo e curso Técnico em Meio 
Ambiente 04 30 767,42 

T08 Técnico em Edificações Médio completo e curso Técnico em 
Edificações 02 30 767,42 

T09 Técnico em Enfermagem 
Médio completo e curso Técnico em 
Enfermagem e  Registro no COREN 80 30 767,42 

T10 Técnico em Higiene Dentária 
Médio completo e Registro no CRO como 
Técnico em Higiene Dentária ou Técnico 
em Saúde Bucal 

07 30 767,42 

T11 Técnico em Laboratório Médio completo e curso Técnico em 
Laboratório 02 30 767,42 
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T12 Técnico em Radiologia 
Médio completo e curso Técnico em 
Radiologia 01 30  767,42 

 
 
 
 
 
 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO                                  
 

Código Função Escolaridade/Pré-requisitos 
Total 
de 

Vagas 

Carga 
Horária 

Semanal 

Salário 
Base 
(R$) 

S13 Assistente Social  Superior completo em Serviço Social e Registro no 
Conselho Regional de Classe 15 30 2.009,84 

S14 Biólogo 
Superior completo em Bacharel em Biologia ou 
Ciências Biológicas e Registro no Conselho 
Regional de Classe 

01 30 2.009,84 

S15 Cirurgião-Dentista/ Clínico 
Geral 

Superior completo em Odontologia e Registro no 
Conselho Regional de Classe 12 20 2.323,69 

S16 Cirurgião-Dentista / 
Odontopediatra 

Superior completo em Odontologia e Título de 
Especialista na área a que concorre e registro no 
Conselho Regional de Classe. 

10 20 2.323,69 

S17 Cirurgião-Dentista/ Buco-
Maxilo 

Superior completo em Odontologia e Título de 
Especialista na área a que concorre e registro no 
Conselho Regional de Classe 

02 20 2.323,69 

S18 Cirurgião-
Dentista/Endodontista 

Superior completo em Odontologia e Título de 
Especialista na área a que concorre e registro no 
Conselho Regional de Classe 

06 20 2.323,69 

S19 Cirurgião Dentista/Ortodontia 
Superior completo em Odontologia e Título de 
Especialista na área a que concorre e registro no 
Conselho Regional de Classe 

02 20 2.323,69 

S20 
Cirurgião Dentista/ Pacientes 
com  Necessidades Especiais 

Superior completo em Odontologia e Título de 
Especialista na área a que concorre e registro no 
Conselho Regional de Classe. 

01 20 2.323,69 

S21 Cirurgião Dentista/ 
Periodontista 

Superior completo em Odontologia e Título de 
Especialista na área a que concorre e registro no 
Conselho Regional de Classe 

02 20 2.323,69 

S22 Cirurgião Dentista/Protesista 
Superior completo em Odontologia e Título de 
Especialista na área a que concorre e registro no 
Conselho Regional de Classe 

02 20 2.323,69 

S23 Contador Superior completo em Ciências Contábeis e 
Registro no Conselho Regional de Classe 01 30 2.009,84 

S24 Enfermeiro Superior completo em Enfermagem e Registro no 
Conselho Regional de Classe 60 30 2.009,84 

S25 Engenheiro Agrônomo Superior completo em Agronomia e Registro no 
Conselho Regional de Classe 

01 30 2.009,84 

S26 Farmacêutico Superior completo em Farmácia e Registro no 
Conselho Regional de Classe 05 30 2.009,84 

S27 Farmacêutico / Bioquímico 
Superior completo em Farmácia com habilitação 
em Bioquímica e Registro no Conselho Regional 
de Classe 

02 30 2.009,84 

S28 Médico / Clínico Geral Superior completo em Medicina e Registro no 
Conselho Regional de Classe 40 20 2.323,69 

S29 Médico / Cardiologista 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe.  

02 20 2.323,69 

S30 Médico / Cirurgião Geral 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe 

02 20 2.323,69 

S31 Médico / Cirurgião Pediatrico 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 

01 20 2.323,69 
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Classe 

S32 Médico/ Citopatologista 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

02 20 2.323,69 

S33 Médico/ Geriatra 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

07 20 2.323,69 

S34 Médico / Dermatologista 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

07 20 2.323,69 

S35 Médico / Endocrinologista 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe 

07 20 2.323,69 

S36 Médico / Gastroenterologista 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

07 20 2.323,69 

S37 
Médico / Ginecologista – 
Obstetra 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

05 20 2.323,69 

S38 Médico / Infectologista 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

07 20 2.323,69 

S39 Médico / Neonatologista 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe 

02 20 2.323,69 

S40 Médico / Neurologista 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

04 20 2.323,69 

S41 Médico / Neuropediatra 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

02 20 2.323,69 

S42 Médico / Otorrinolaringologista 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

04 20 2.323,69 

S43 Médico / Pediatra 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

30 20 2.323,69 

S44 Médico / Pneumologista  
Adulto 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

02 20 2.323,69 

S45 Médico / Pneumologista Infantil 
Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 

01 20 2.323,69 
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1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

S46 Médico / Psiquiatra 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

07 20 2.323,69 

S47 Médico / Radiologista 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

02 20 2.323,69 

S48 Médico / Reumatologista 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

02 20 2.323,69 

S49 Médico / Urologista 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

02 20 2.323,69 

S50  
Médico Socorrista Adulto 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

08 20 2.323,69 

S51 Médico Socorrista Pediatrico 

Superior completo em Medicina e Residência 
Médica ou Título de Especialista na área a que 
concorre de acordo com a Resolução CFM nº 
1845/2008 e Registro no Conselho Regional de 
Classe 

10 20 2.323,69 

S52 Médico Veterinário Superior completo em Medicina Veterinária e 
Registro no Conselho Regional de Classe  

02 30 2.323,69 

S53 Nutricionista Superior completo em Nutrição e Registro no 
Conselho de Classe 07 30 2.009,84 

S54 Professor de Educação Física 

Superior completo em Licenciatura Plena 
Educação Física com Especialização em Fisiologia 
do Exercício e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 

15 30 2.009,84 

S55 Professor de Educação 
Artística 

Superior Completo em Licenciatura Plena em 
Educação Artística 01 30 2.009,84 

S56 Psicólogo  
Superior completo em Psicologia e Registro no 
Conselho Regional de Classe 05 30 2.009,84 

S57 Sanitarista 

Superior completo na área de Saúde com 
Especialização em Saúde Pública em curso 
reconhecido pelo MEC ou Sociedade de Classe e 
Registro no Conselho Regional de Classe.  

02 30 2.009,84 

S58 Analista de Sistemas 
Superior Completo em Analista em Sistemas ou 
Ciências da Computação ou Engenharia da 
Computação. 

02 30 2.009,84 

S59 Arquiteto Superior Completo em Arquitetura e Registro no 
Conselho Regional de Classe 01 30 2.009,84 

S60 Estatístico Superior Completo em Estatística e Registro no 
Conselho Regional de Classe 03 30 2.009,84 

S61 Gestor Público em Saúde  
Superior Completo acrescido de curso de 
Especialização em Gestão em Saúde Pública. 03 30 2.009,84 

S62 Terapeuta Ocupacional Superior Completo em Terapia Ocupacional e 
Registro no Conselho Regional de Classe 01 30 2.009,84 

S63 Químico 
Superior Completo em Química ou em Engenharia 
Química e Registro no Conselho Regional de 
Classe 

01 30 2.009,84 

S64 Fisioterapeuta Superior Completo em Fisioterapia e Registro no 
Conselho Regional de Classe 07 30 2.009,84 

S65 Epidemiologista 

Superior completo na área de Saúde com 
Especialização em Epidemiologia em curso 
reconhecido pelo MEC ou Sociedade de Classe e  
Registro no Conselho Regional de Classe. 

02 30 2.009,84 
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ANEXO II 
 

 CRONOGRAMA PREVISTO 
 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 
Prazo para pedido de isenção da taxa de inscrição 10 e 11/03/2011  
Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 24/03/2011 
Recurso contra o indeferimento da isenção 25/03/2011 
Resposta aos recursos contra o indeferimento da isenção 01/04/2011 
Período de inscrições pela Internet 10/03/2011 a 10/04/2011 
Último dia para pagamento do boleto bancário (inscrições pela Internet) 11/04/2011 
Divulgação dos locais da Prova Objetiva Até 25/04/2011 
Realização da Prova Objetiva 01/05/2011 
Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (a partir das 12 horas) 03/05/2011 
Data para entrega dos recursos contra Prova Objetiva 04 e 05/05/2011 

Divulgação da resposta aos recursos contra Prova Objetiva 20/05/2011 

Divulgação das notas da Prova Objetiva 20/05/2011 

Convocação para a Prova de Títulos  20/05/2011 
Período de encaminhamento dos Títulos 23 a 25/05/2011 
Resultado da Prova de Títulos 09/06/2011 
Pedido de Revisão da Prova de Títulos 10/06/2011 
Divulgação das notas finais da Prova de Títulos 17/06/2011 
Divulgação do Resultado final do certame 17/06/2011 

 
 
 

ANEXO III 
 

 POSTO DE ATENDIMENTO 
 

LOCAL FUNCIONAMENTO 

Colégio CONTEC 
Endereço: Rua Pitágoras, nº 126,  
Laranjeiras, Serra - CEP 29.165-170 

 

Segunda à sexta-feira (exceto feriados) 
Das 08h às 12h e das 14h às 18h  

 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA - ES 
 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
TODAS AS FUNÇÕES:  
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 átonos. 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, Capítulo VII, artigo nº. 37 a 43. 
Lei Orgânica do Município de Serra de 05/04/1990 e as alterações determinadas pelas emendas 01 a 12. Lei Municipal 
nº 2356/2000, dispõe sobre a estrutura organizacional do poder executivo do município da Serra e dá outras 
providências. Lei Municipal 2360/2001 e posteriores alterações - dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do 
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município da Serra e dá outras providências, disponíveis no site www.serra.es.gov.br. Ética, organização e cidadania. 
Noções básicas de Relações Humanas no Trabalho. Relacionamento interpessoal. 
 
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 BÁSICOS EM SAÚDE PÚBLICA – CBSP: Constituição da República Federativa do Brasil – 
Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, 
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. 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. Norma 
Operacional Básica - NOB/96 e Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS/2001. Lei Orgânica Municipal 
(Capítulo de Saúde). 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA FUNÇÃO: 
 
FUNÇÕES DE MÉDICO: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE MEDICINA: Interpretação do exame físico. Valor da História 
Clínica. Interpretação de exames complementares básicos. Relação médico-paciente. Ética Médica. 
 
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO: 

MÉDICO – CARDIOLOGISTA 
 Anatomia, Fisiologia e Semiologia do Aparelho Cardiovascular. Métodos Diagnósticos: eletrocardiografia, 
ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, cardiopatias congênitas cianóticas e 
acianótica: 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. Programa Nacional de 
Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 
 

MÉDICO – CIRURGIÃO GERAL 
 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 – CIRURGIÃO PEDIÁTRICO 

 Pré, trans e pós-operatório em cirurgia pediátrica. Cirurgia do recém-nascido. Diagnóstico pré-natal de malformações. 
Resposta endócrina e metabólica ao trauma cirúrgico. Suporte nutricional. Acesso vascular. Anestesia pediátrica. 
Trauma na infância e adolescência. A criança espancada. Tumores abdominais da criança. Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (SIDA): relação paciente/cirurgião pediátrico. Cistos e fístulas cervicais. Torcicolo congênito. 
Hemangiomas e linfangiomas. Anomalias congênitas do esôfago. Hérnias diafragmáticas: congênitas e adquiridas. 
Tumores do mediastino. Refluxo gastroesofágico. Lesões congênitas do pulmão. Empiema pleural e bronquiectasias. 
Pneumotórax. Peritonite meconial. Enterocolite necrosante. Estenose hipertrófica do piloro. Atresias e estenoses 
congênitas do intestino. Íleo meconial. Invaginação intestinal. Polipose gastrointestinal. Apendicite aguda. Megacólon 
congênito. Anomalias anorretais. Defeitos de rotação e duplicações do tubo digestivo. Defeitos congênitos da parede 
abdominal. Afecções cirúrgicas da região inguinal. Distopias testiculares. Afecções escrotais agudas. Patologia cirúrgica 
da região umbilical. Atresia das vias biliares. Dilatações congênitas das vias biliares. Doenças hematológicas que 
implicam em tratamento cirúrgico. Afecções cirúrgicas do pâncreas. Afecções genitourinárias cirúrgicas. Cirurgia 
videolaparoscópica pediátrica. 
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MÉDICO – CLÍNICO GERAL 
Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. 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 – CITOPATOLOGISTA 
Citologia esfoliativa. Citopatologia. Definição. Métodos de estudo. Microscopia ótica, citoplasma, núcleo e organelas. 
Técnica, coleta, fixação e coloração: método de rotina e colorações especiais. Método de Papanicolau. Alterações 
básicas da patologia celular: definição e conceito: degeneração, necrose, atrofia, hipertrofia, hiperplasia, neoplasia 
(benigna e maligna), metaplasia e displasia. Noções elementares de inflamação. Conhecimento da morfologia das 
células sanguíneas e linfoides e dos elementos do sistema retículo-histiocitário. Tipos exsudativos e produtivos. Tipos 
inespecíficos e específicos. Definição de autólise, citólise, picnose, cariorrexe, cariólise, exsudato e transudato. 
Neoplasias: benignas e malignas. Tipos de crescimento. Metástase e circulação de células neoplásicas. Estudo dos 
papilomas, adenomas, carcinomas, adenocarcinomas, tumores conjuntivos benignos e malignos (sarcomas) e linfomas.  
Citopatologia endócrina: citopatologia vaginal funcional. Variação etária. Aspectos normais e patológicos. Curvas 
colpocitológicas, índices e demais métodos de avaliação funcional. Técnicas e métodos de estudo. Citopatologia: 
infecções e infestações. Vulvites e colpites. Citopalogia do colo uterino. Cervicites. Conceito de terceira mucosa. 
Aspectos citopatológicos. Conceito de célula atípica. Neoplasias intraepiteliais (displasias e Ca "in situ"). Aspectos 
citopatológicos. Neoplasias invasoras do colo uterino. Patologia da vulva, endométrio e trompas. Patologia do corpo do 
útero. Citopatologia de adenocarcinomas. Citopatologia da mama. Citopatologia em outras especialidades: aplicação no 
estudo das infecções e neoplasias. Aparelho respiratório. Aparelho urinário. Liquor cefalorraquidiano. Cavidades 
serosas. Orgãos linfoides. Glândulas endócrinas. 
 

MÉDICO – DERMATOLOGISTA 
Entidades dermatológicas mais comuns: aspectos estiopatogênicos, meios de diagnóstico e tratamento. Lesões 
elementares; equizemas; piodermites; dermatozoonoses; dermatoviroses; micoses superficiais e profundas; 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, atróficoescleróticas, 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; hipopituitarismo; hiperprolactinemia; acromegalia; diabetes insipidus; 
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: nódulos tireoideanos; câncer da tireoide; hipotireoidismo; hipertireoidismo; bócio nodular tóxico; tireoidites; 
emergências tireoideanas. Doenças adrenais: incidentalomas: insuficiência adrenal; síndromes hipercortisolêmicas; 
Feocromocitoma; hiperaldosteronismo; hiperplasia adrenal congênita; Sistema reprodutivo: hipogonadismo; 
criptorquidismo; micropênis; ginecomastia; amenorreia; climatério e menopausa. 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. Outros temas: hiperandrogenismo; distúrbios 
endócrinos na SIDA; neoplasias endócrinas múltiplas; 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 
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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. 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; cordocentese; punção de 
vilosidades coriônicas; TORCH. Incompatibilidade do sistema Rh. 

 
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 em pediatria, 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. Imunizações. Controle de infecção hospitalar.  

 
MÉDICO – NEONATOLOGISTA 

Atendimento ao recém-nascido na sala de parto. Exame físico e classificação do recém-nascido. Equilíbrio 
hidroeletrolítico. Nutrição. Termorregulação. Recém-nascido pequeno para a idade gestacional. Prematuridade. 
Doenças respiratórias. Tratamento ventilatório. Doenças cardíacas. Homeostase dos carboidratos. Homeostase do 
cálcio e magnésio. Doenças gastrintestinais. Icterícia. Malformações congênitas. Doenças endócrinas. Doenças 
infecciosas. Hematologia neonatal. Doenças neurológicas. Asfixia perinatal. Doenças oftalmológicas. Doenças cirúrgicas 
no período neonatal. Erros inatos do metabolismo. Princípios do atendimento intensivo neonatal. Doenças ortopédicas 
neonatais. Doenças neuromusculares. Anestesia e analgesia. 
 

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 
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distúrbios da atividade cortical superior, comas e outros distúrbios do estado da consciência; distúrbios do movimento; 
distúrbio do sono. Doença cérebro-vascular. 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, eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia.  

 
MÉDICO – NEUROPEDIATRA 

Líquido cefalorraquidiano na infância; Craniostenose; Hidrocefalia congênita; Doenças degenerativas do sistema 
nervoso central; Encefalopatias crônicas infantis não progressivas; Distúrbios motores de instalação aguda. 
Neuroviroses. Epilepsias na criança. Causas neuromusculares de hipotonia. Sono normal e distúrbios do sono. 
Desenvolvimento normal da criança. Aprendizado escolar. Transtornos do déficit de atenção/hiperatividade. Oncologia: 
diagnóstico precoce das neoplasias mais comuns da infância. Afecções do sistema nervoso central: síndrome 
convulsiva, meningites e encefalites. Cefaleias. Autismo. Distúrbios dos movimentos. Malformação cerebral e medular. 
Paralisia cerebral. Traumatismo craniencefálico. Síndrome de Guillan-Barré. Noções de farmacologia; 12ª e 13ª 
Conferência Nacional de Saúde. 

 
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 

Avaliação da idade gestacional. Saúde do feto e perinatal. Puericultura. A criança com baixo peso ao nascer. Estudo da 
morbidade e mortalidade do recém-nascido. Exame físico do recém-nascido. Prematuridade. Pós-maturidade. Primeiros 
cuidados. Anoxia perinatal. Perturbações respiratórias. Síndrome da Insuficiência Respiratória. Distúrbios 
hidroeletrolíticos do RN. Hipoglicemia (filho de diabética). Toco-traumatismos. Icterícia neonatal. Incompatibilidade 
sanguínea feto-materna. Infecções congênitas. Infecções pós-natais. Terapêutica neonatal. Sinais clínicos e 
neurológicos do RN. Desenvolvimento pondo-estatural do RN e lactente. Alimentação do prematuro, RN normal, 
patológico e lactente. Nutrição da criança e do adolescente. Alimentação no 1o ano de vida. Equilíbrio hidroeletrolítico. 
Desidratação Desnutrição. Diarreias. Hipovitaminoses. Protozooses e helmintíases. Viroses comuns na infância. 
Coqueluche, difteria, tétano e insuficiência renal aguda. Hematúrias. Asma brônquica e bronquiolite. Tuberculose. 
Pneumopatias. Febre reumática. Artrite reumatoide. Tumores na infância. Deficiência de ferro na infância e 
adolescência. Anemias. Coagulopatias. Neuropatias. AIDS. Intoxicações exógenas. Pediatria Social: etiologia geral da 
morbidade e mortalidade. Acidentes na infância. Crescimento e desenvolvimento. Abordagem de problemas 
neuropsiquiátricos na criança e no adolescente. Promoção da segurança da criança e do adolescente. Imunização da 
criança e do adolescente. Maus-tratos a crianças. Reconhecimento de situações de risco à saúde e risco de morte na 
criança e no adolescente. Questões éticas, bioéticas e legais na assistência à saúde. Relação entre o médico e o 
paciente pediátrico.  

 
MÉDICO – PNEUMOLOGISTA ADULTO 

Anatomia e fisiologia do sistema respiratório. Farmacologia do sistema respiratório. Métodos de: diagnóstico clínico, 
radiológico, tomografico e de ressonância magnética e de ultrassonografia do tórax. Métodos de diagnóstico bioquímico, 
bacteriológico, imunológico citopatológico, histopatológico. Métodos funcionais-espirometria. Micobactérias. Pneumonias 
e broncopneumonias, supurações pulmonares. Asma. Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas – DPOC: 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. Tumores pleurais, costais e de partes moles. Doenças do medastino. Doenças do diafragma. 
Poluição e doenças ocupacionais. Malformações congênitas pulmonares. Anomalias da caixa torácica. Pneumopatias 
de hipersensibilidade. Disturbios do sono. Traumatismo torácico. Insuficiência Respiratória Aguda. Síndrome da 
Angústia Respiratória Aguda. Ventilação mecânica. Risco cirúrgico em Pneumologia. Tromboembolismo pulmonar. 
Afogamento. Endoscopia brônquica. Cirurgia redutora pulmonar. Transplante pulmonar. Emergências em Pneumologia. 
Tabagismo. Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT).  

 
MÉDICO – PNEUMOLOGISTA INFANTIL 

Anatomia e função do sistema respiratório: crescimento do sistema respiratório. Anatomia do sistema respiratório. 
Fisiologia do sistema respiratório. Funções metabólicas e endócrinas do sistema respiratório. Mecanismos de defesa do 
sistema respiratório. Estrutura e função da mucosa respiratória. Diagnóstico em Pneumologia Pediátrica: anamnese e 
exame físico. Diagnóstico clínico. Exames laboratoriais nas doenças respiratórias: indicações e interpretação. 
Diagnóstico laboratorial das infecções do trato respiratório. Diagnóstico por imagem. Testes de função pulmonar em 
lactentes, crianças e adolescentes. Endoscopia respiratória. Doenças do trato respiratório superior: rinite. Faringites. 
Amigdalites. Sinusites. Otites médias agudas e crônicas. Laringites, laringotraqueobronquite. Epiglotite. Doenças do 
trato respiratório inferior: epidemiologia das infecções do trato respiratório inferior. Bronquite aguda. Bronquiolite aguda 



 
 

 24  

e suas sequelas. Bronquiolite obliterante. Pneumonias agudas virais. Pneumonias Agudas bacterianas. Programa IRA. 
Pneumonias atípicas (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila). Pneumonias em 
imunodeprimidos. Pneumonia por Pneumocystis carinii. Pneumonia afebril do lactente. Derrames pleurais - diagnóstico 
diferencial. Derrames parapneumônicos e empiemas. Abscesso pulmonar. Doenças crônicas do trato respiratório: 
abordagem e conduta nas pneumonias crônicas e recorrentes. Diagnóstico diferencial das doenças pulmonares 
crônicas. Lactente sibilante. Hiperresponsividade brônquica. Asma. Mucoviscidose/Fibrose Cística. Bronquiectasias. 
Discinesia ciliar primária e secundária. Deficiência de alfa-1. Antitripsina. Tuberculose - Micobacterioses atípicas. 
Micoses pulmonares: histoplasmose. Hemossiderose pulmonar. Doenças intersticiais. Tumores intratorácicos. 
Malformações congênitas do trato respiratório. Malformações da caixa torácica e suas manifestações. Proteinose 
alveolar. Cor pulmonale. Sarcoidose. Comprometimento pulmonar em situações especiais: imunodeficiências. Síndrome 
da imunodeficiência adquirida (SIDA)/Imunodeprimidos. Doenças do colágeno. Anemia falciforme e outras 
hemoglobinopatias. Doenças imunológicas. Síndromes eosinofílicas. Doenças oncológicas. Doença de células de 
Langerhans (Histiocitose X). Doenças de depósito. Parasitoses com comprometimento pulmonar, síndrome de Loeffler. 
Síndrome nefrótica. Emergências clínicas e procedimentos em Pneumologia Pediátrica: insuficiência respiratória aguda. 
Síndrome do desconforto respiratório agudo. Métodos de permeabilização da via aérea superior. Aspiração de corpo 
estranho. Crise de asma grave / muito grave. Edema pulmonar. Acidentes por submersão. Embolia pulmonar. 
Atelectasias. Hemorragia pulmonar e hemoptises. Apneia e síndrome da morte súbita do lactente. Distúrbios do sono e 
apneia obstrutiva do sono. Emergências cirúrgicas em Pneumologia Pediátrica: lesões pulmonares secundárias ao 
trauma. Pneumotórax, pneumomediastino, enfisema subcutâneo e intersticial. Toracocentese e Drenagem pleural. 
Toracoscopia. Terapêutica das doenças respiratórias: inaloterapia e dispositivos inalatórios. Broncodilatadores: 
corticosteroides orais e inalatórios. Antileucotrienos. Xantinas. Antibioticoterapia oral/parenteral. Antibioticoterapia 
inalatória. Mucolíticos e fluidificantes orais e inalatórios. Terapêutica com surfactante. Oxigenoterapia nas doenças 
agudas e crônicas. Ventilação mecânica. Assistência ventilatória não invasiva. Reabilitação pulmonar. Transplante 
pulmonar. Imunoterapia. Imunização e prevenção para as doenças respiratórias. Agressão pulmonar por fatores 
químicos, físicos e ambientais: processos aspirativos pulmonares de gases e líquidos. Manifestações respiratórias do 
refluxo gastroesofágico e da incoordenação motora da orofaringe. Poluição ambiental. Tabagismo ativo e passivo. 
Toxicidade pulmonar a drogas. Doenças do período neonatal: diagnóstico diferencial das doenças respiratórias do 
período neonatal. Doença das membranas hialinas. Doença pulmonar crônica do lactente (displasia broncopulmonar). 
Hipertensão pulmonar. Síndrome da aspiração meconial. Apneia neonatal. Afecções respiratórias cirúrgicas do período 
neonatal. Infecções pulmonares congênitas e adquiridas. Atendimento multiprofissional dos pacientes com doenças 
respiratórias agudas e crônicas: recuperação nutricional. Fisioterapia respiratória. Assistência psicológica.  Assistência 
social. Cuidados terminais ao paciente grave. Distúrbio do sono. 

 
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 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. Sistema cardiovascular. Aparelho 
digestivo e abdome. Aparelho geniturinário. 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 SOCORRISTA ADULTO 

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência 
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Doenças 
pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, 
tuberculose, tromboembolismo pulmonar; sistema digestivo: neoplasias, gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, 
diarreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais 
inflamatórias, doença diverticular de cólon; renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios 
hidroeletrolíticos e do sistema ácido-base, nefrolitíase, infecções urinárias; metabólicas e sistema endócrinos: 
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipo e hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal; hematológicos: 
anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, 
leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; reumatológicas: orteoartrose, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite 
infecciosa, doenças do colágeno; neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, 
neuropatias periféricas, encefalopatias; psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, 
depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomelite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre 
tifoide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leischmaniose, 
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malária, tracoma, estreptocócicas, estafilocócicas, doença meningocócica, infecção por anaeróbicos, toxoplasmose, 
viroses; dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitose, eczema, dermatite de contato, onicomicose, infecção 
bacteriana; imunológicas: doença do soro, edema, urticária, anafiloxia; ginecológicas: doença inflamatória da pelve, 
leucorreias, intercorrência no ciclo gravídico puerperal; intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes. 
Conhecimento da legislação e normas clínicas que norteiam as transferências inter-hospitalares. Urgência e 
emergência. Ressuscitação cardiopulmonar (suporte básico e avançado de vida); Insuficiência respiratória; Choque 
séptico, cardiogênico, hipovolêmico; Síndrome coronária aguda (infarto agudo do miocárdio com supra e sem supra); 
Taquiarritmias; Bradiarritmias; Traçados de eletrocardiograma; Anafilaxia; Distúrbios hidroeletrolíticos e de bases; 
Intoxicação exógena; Acidente vascular encefálico; Coma; Trauma; Abordagem inicial do trauma na sala de 
emergência; Queimados; Abordagem inicial do trauma no pré-hospitalar.  
 

MÉDICO SOCORRISTA PEDIÁTRICO 
Puericultura; imunização; calendário nacional de vacinação; alimentação; principais patologias do recém-nascido; 
problemas de crescimento físico, de desenvolvimento motor e de nutrição; desenvolvimento neurológico; principais 
patologias oftalmológicas da infância; principais problemas de vias aéreas superiores – nariz, garganta, ouvido, boca e 
pescoço; principais doenças cardiológicas; distúrbios respiratórios – principais doenças respiratórias; doenças do tubo 
digestivo e parede abdominal – doenças gastrintestinais; doenças endócrinas; doenças exantemáticas, doenças de pele 
mais comuns na infância; principais doenças ortopédicas; principais doenças hematológicas; principais doenças 
oncológicas; principais doenças infectocontagiosas da infância; principais doenças cirúrgicas da infância; urgência e 
emergência. Protocolos de Paus. 

 
 

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. Dermatologia: Lesões elementares da pele. Manifestações 
cutâneas das doenças sistêmicas. 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. 
 
FUNÇÕES DE CIRURGIÃO DENTISTA: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ODONTOLOGIA  
Atendimento de pacientes na clínica. História da doença: história médica e odontológica, exames gerais e específicos, 
imunologia.Regulamentação das normas de Biossegurança em odontologia. Ética odontológica e legislação. 
 
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO: 

CIRUGIÃO-DENTISTA – CLÍNICO GERAL 
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 buco-maxilo-facial; periodontia; radiologia. Endodontia; prótese, oclusão. Prevenção 
da cárie dentária e das periodontopatias. Afecções. Anestásicos. Exames laboratoriais e radiológicos. Restaurações. 
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. Odontologia legal e deodontologia. Perícia odonto-administrativas. 

 
CIRURGIÃO-DENTISTA – BUCO-MAXILO 

Anatomia buco-maxilo-facial. Imaginologia facial. Estomatologia. Farmacologia. Emergências médicas em odontologia. 
Anestesiologia em odontologia. Princípios de cirurgia e técnica operatória. Cirurgia oral menor. Implantodontia. Cirurgia 
e traumatologia buco-maxilo-facial. Cirurgia ortognática. Odontologia hospitalar. 

 
CIRUGIÃO-DENTISTA – ENDODONTISTA 

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. 

 
CIRUGIÃO-DENTISTA – ODONTOPEDIATRA 

Crescimento e desenvolvimento. Patologia bucal na infância e adolescência. Ortodontia preventiva e interceptativa. 
Patogênese e prevenção da doença cárie e doença periodontal. Adaptação comportamental - manejo da criança. 
Odontologia restauradora - tratamento das lesões de cárie. Terapia pulpar em odontopediatria. Traumatismos na 
dentição decídua. Cirurgia bucal pediátrica. Desenvolvimento da oclusão no bebê e na infância. Odontologia para 
bebês. Radiologia aplicada à primeira infância. Urgências odontológicas na clínica geral odontológica. Política Nacional 
de Saúde Bucal: Programa Brasil Sorridente. 

 
CIRUGIÃO-DENTISTA – ORTODONTISTA 
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Introdução à ortodontia. Biogênese da oclusão. Evolução filogenética. Erupção dentária. Aspectos da dentição decídua. 
Aspectos da dentição mista. Aspectos da dentição permanente. Planejamento do tratamento preventivo. Etiologia da 
maloclusão. Diagnóstico ortodôntico. Análise de modelos. Crescimento e desenvolvimento crânio-facial. Desvio da 
deglutição de fonação-hábitos. Cefalometria. Conceitos de ortodontia interceptiva. Ancoragem. Extração sucessiva. 
Princípios da ortopedia funcional dos maxilares. Evolução do aparelho ortodôntico. Ortodontia corretiva. Conceitos 
básicos de farmacologia. Vias de administração de fármacos. Absorção e distribuição. Biotransformação e eliminação 
de fármacos. Antibióticos; Penicilinas e Cefalosporinas. Aminoglicosídeos; Tetraciclina e Cloranfenicol. Digitálicos. Anti-
hipertensivos. Vasodilatadores. Vasodilatadores coronarianos. Hipnóticos. Barbitúricos. Hipnoanalgésicos. 
Antidepressivos. Neurolépticos. Ansioliticos. Anestésicos locais. Anestésicos gerais. Histamina e Antihistaminicos. 
Prostaglandinas e bradicinina. Anti-inflamatórios não esteroidais. Anti-inflamatórios esteroidais. Analgésico-antipiréticos. 
Cariostáticos e cariogénicos. Antissépticos e desinfetantes. Hemostáticos. Fármacos e Gravidez. Antineoplásicos.  
 

CIRURGIÃO-DENTISTA – PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
Conceito e classificação dos pacientes com necessidades especiais. Genética clínica e aplicada. Deficiências 
sensoriais. Deficiência mental. Paralisia cerebral e deficiências neuromotoras. Cardiopatias. Coagulopatias. Pacientes 
oncológicos. Doenças endócrino-metabólicas. Exames laboratoriais e de imagem complementares. Terapêutica 
medicamentosa. Odontologia preventiva aplicada aos pacientes com necessidades especiais. Atendimento do paciente 
especial no consultório. Sedação e anestesia geral.  

 
CIRURGIÃO-DENTISTA - 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. 
 

CIRURGIÃO-DENTISTA - PROTESISTA 
Oclusão: anatomia do sistema mastigatório e biomecânica, relação central, guia anterior, dimensão vertical, estabilidade 
oclusal, oclusão funcional, determinantes da morfologia oclusal, aparelhos oclusais, terapias oclusais, parafunção. 
Prótese fixa: exame, planejamento, moldagem - técnica e materiais, provisórios, núcleos metálicos e pré-fabricados, 
remontagem, personalização da mesa do A.S.A., infraestrutura, soldagem, cimentação. Prótese total: exame do 
paciente, anatomia e fisiologia em relação 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.  
 
 
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO - OUTRAS FUNÇÕES: 
 

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 setembro de 
1993. Política Nacional de Assitência 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 109/CNAS). 

 
 

 
ENFERMEIRO 

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 
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enfermagem, exercício profissional Enfermagem médico-cirúrgica: prevenção e controle de infecção hospitalar. O 
enfermeiro e o cliente médico-cirúrgico; atuação em centro cirúrgico e em situações emergenciais. Assistência de 
enfermagem aos clientes no pré, trans e pós-operatório. Assistência de enfermagem aos clientes 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 infecto-contagiosas, respiratórias, crônico-degenerativas e sexualmente transmissíveis. Calendário de 
Imunização. Atuação do enfermeiro na prática de saúde pública. Participação na educação dos portadores de 
hipertensão arterial e diabete. Indicadores de Saúde. Bases epidemiológicas da saúde pública. 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 gravídicopuerperal e nutriz. Climatério. 
Reforma sanitária. Programa Nacional de Imunizações: vacinas e soros heterólogos. Saúde do Trabalhador: perfuro-
cortantes. 

 
FARMACÊUTICO 

Farmacotécnica – formas farmacêuticas destinadas à aplicação nas mucosas: supositórios, óvulos e colírios; formas 
farmacêuticas para uso parenteral; formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: pós, comprimidos e drágeas; 
formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica: suspensões, emulsões e coloides; formas farmacêuticas líquidas 
para uso oral; formas farmacêuticas para uso tópico: pastas, pomadas, cremes, unguentos. Farmacologia - vias de 
administração de drogas, farmacocinética, farmacologia do sistema nervoso autônomo, farmacologia do sistema 
nervoso central, anestésicos locais, antitérmicos, analgésicos, anti-inflamatórios não esteroidais, antiulcerosos, 
farmacologia cardiovascular, antibióticos, antifúngicos, antivirais, quimioterápicos, antiparasitários, anticoagulantes e 
antianêmicos. Análise farmacêutica - critérios analíticos para avaliação da qualidade dos medicamentos, ensaio-limite, 
identificação de funções e grupos químicos, análise de grupos funcionais, preparação e aferição de soluções tituladas. 
Fundamentos e aplicações dos processos volumétricos de neutralização, oxirredução e precipitação, análise de 
matérias-primas e de formas farmacêuticas. Farmácia hospitalar - estrutura organizacional, funções clínicas, garantia da 
qualidade, padronização de medicamentos para uso hospitalar e ambulatorial, formas de aquisição de medicamentos, 
central de abastecimento farmacêutico, indicadores de consumo, planejamento e controle de estoque de medicamentos 
e correlatos, medicamentos controlados, controle de infecção hospitalar, suporte nutricional parenteral. Teorias 
organizacionais e de gestão em farmácia hospitalar, assistência farmacêutica hospitalar, farmácia hospitalar no 
Ministério da Saúde. Terapêutica antirretroviral, drogas antirretrovirais usadas no tratamento de infecções pelo HIV em 
adultos, principais interações medicamentosas. Soluções tituladas, diluições, normalidade e molaridade. 

 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 

Atribuições Profissionais e Noções de 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. 
Aplicação dos 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 principais 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). Observações 
Gerais para Todas as Dosagens, Curvas de Calibração; Colorações especiais e Interpretação de Resultados. 
 

GESTOR PÚBLICO EM SAÚDE  
Noções de epidemiologia e vigilância em saúde: diagnóstico local de Saúde. Medidas da Saúde Coletiva. Vigilância 
Epidemiológica das doenças transmissíveis e não transmissíveis. Epidemiologia aplicada a serviços de Saúde. 
Sistemas de Informação em Saúde. Indicadores de Saúde. Indicadores do Pacto pela Saúde e pela vida. Atenção 
primária à Saúde e Vigilância em Saúde. Sistemas Nacionais de Saúde: modelos assistenciais. SUS: histórico, 
desenvolvimento e legislação. Princípios básicos do SUS. A Saúde Suplementar no Brasil. O papel regulador do estado 
no Sistema de Saúde Suplementar. O campo da saúde suplementar no Brasil. A ANS (Agência Nacional de Saúde 
Suplementar) e seus atributos. Vigilância Epidemiológica e Saúde Suplementar. Gestão em saúde: administração, 
análise de realidade de Saúde, processo de decisão e formulação de políticas. Características dos modelos e métodos 
de gestão adotados em instituições de Saúde. Controle social da gestão em Saúde. Gestão em Saúde, no contexto 
brasileiro e internacional, com especial referência à gestão de serviços públicos e privados, assim como de 
organizações do setor de Saúde Supletiva. Gestão hospitalar. Planejamento e programação de saúde: planejamento e 
gestão de sistemas e serviços de Saúde. Conceitos, métodos e tecnologias de planejamento e gestão em Saúde. 
Diferentes modelos de planejamento: normativo e estratégico. Métodos, técnicas e parâmetros de programação. 
Programação e orçamentação operativa. Processo de elaboração e condução de planos de ação, a partir da aplicação 
de métodos e técnicas de processamento de problemas. Acompanhamento e avaliação das ações e serviços de Saúde 
 

FISIOTERAPEUTA 
Fisioterapia: conceituação, recursos e objetivos. Reabilitação: 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. 
Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas. Fisioterapia em 
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Queimaduras. Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia. Fisioterapia em Ginecologia e Reeducação Obstétrica. 
Fisioterapia em Geriatria. Reabilitação profissional: conceito, objetivos, processo e equipe técnica. Recursos 
terapêuticos em Fisioterapia. Prevenção: modelos alternativos de atenção à saúde. Fisioterapia em Geriatria. 
Amputados. Pacientes portadores de problemas psíquicos. 

 
BIÓLOGO 

 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; 
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. 
 

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 
 

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. 

 
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 Assistencia 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 Socio-Assistenciais (Resolução 109/CNAS); Referências Técnicas para atuação do 
psicólogo no CRAS/SUAS; Modos de subjetivação comtemporânea 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 as famílias. 

 
SANITARISTA 

 Noções de Epidemiologia e Vigilância Ambiental. Comportamento epidemiológico das doenças e agravos à saúde, de 
interesse Municipal, Estadual e Federal. Transição epidemiológica e demográfica; Diretrizes operacionais, normas 
técnicas e padrões de procedimentos no campo da Vigilância Epidemiológica. Dados e indicadores de natalidade, 
mortalidade e morbidade. Interpretação de dados de forma a orientar ações e agravos à saúde. Calendário de 
vacinação das doenças imuno-preveníveis. Mecanismos de controle e notificação de doenças infecciosas e parasitárias. 
Saneamento básico e saneamento ambiental (abastecimento de água; esgotamento sanitário; coleta, transporte e 
destinação do lixo; drenagem urbana; controle de vetores e reservatórios de doenças transmissíveis; saneamento 
domiciliar; e educação sanitária e ambiental). Vigilância da qualidade da água para consumo humano. Poluição 
atmosférica e sonora. Risco e controle ambiental. Vigilância Nutricional e de Alimentos. Produção, armazenagem, 
distribuição e qualidade dos alimentos. Apresentação de produtos e qualidade dos alimentos. Apresentação de produtos 
alimentícios expostos ao comércio; condições nutricionais da população em geral (brasileira); enfermidades transmitidas 
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por alimentos. Condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos de saúde e outros de uso coletivo (hotel, motel, 
saunas, barbearias, salões de beleza, academias, clínicas, hospitais, etc.). 
 

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 destinados à pacientes confinados. 

 
QUÍMICO 

Química Fundamental: Química Geral e Inorgânica - Reações químicas: estequiometria, equação na forma iônica, 
óxirredução. - Soluções: cálculos de concentrações, fatores cinéticos. Equilíbrio químico: equilíbrio ácido-base, 
solubilidade. - Eletroquímica da pilha; eletrólise. - Estrutura da matéria: átomo, propriedades periódicas, ligações 
química. - 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 hidropardonetos aromáticos, álcoóis, 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. 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, eterno, 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 processo. Química Analítica: gravimetria e volumetria; espectroscopia de massas; 
ressonância magnética nuclear; espectroscopia de infravermelho; métodos cromatográficos (cromatografia gasosa de alta 
resolução e cromatografia líquida de alta eficiência). 
 

EPIDEMIOLOGISTA 
Fundamentos, histórico, aplicações. Processo saúde-doença e seus determinantes. História natural das doenças e 
agravos à saúde - níveis de prevenção. Fontes de dados e mensuração da morbi-mortalidade. Indicadores de saúde. 
Estatísticas vitais - registro dos eventos vitais. Sistemas de informação em saúde. Classificação Internacional de 
Doenças - CID. Medidas de freqüência de doenças. Comparação de coeficientes - padronização de taxas. 
Apresentação gráfica e tabular de dados. Noções básicas de amostragem. Testes de hipóteses. Medidas de tendência 
central e dispersão. Conceito e medidas de risco. Medidas de associação. Distribuição espacial e temporal de doenças. 
Validade de testes diagnósticos. Epidemiologia e Vigilância Sanitária à Saúde: Vigilância Epidemiológica; Epidemiologia 
descritiva – variáveis de tempo, lugar e pessoal – padrões de distribuição das doenças – endemia, epidemia-diagrama 
de controle; Modelos explicativos da determinação do processo saúde – doença: multicausalidade, história natural da 
doença; modelo ecológico; determinação social. Estatística vital: fontes de registros de dados; coeficientes e índices 
mais utilizados em saúde pública; mortalidade. Epidemilogia analítica – principais modelos de estudos epidemiológicos: 
estudos transversais, estudos de coorte, estudos de casos e controles, estudos ecológicos. Epidemiologia das doenças 
transmissíveis: sistema de Vigilância Epidemiológica, doenças infectocontagiosas, Fisiopatogenia, diagnóstico, 
tratamento e complicações das patologias, meningites bacterianas, lepstospirose, AIDS, doenças exantemáticas, 
hepatites infecciosas, esquistossomose, raivas, tétano, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, aspectos 
gerais, Infecção hospitalar, choque séptico, febre de origem indeterminada, síndrome mononucleose, características 
gerais, distribuição, comportamento epidemiológico, medida de controle empregadas. Programa Nacional de 
Imunização. Estratégias de vacinação. Contraindicações. Reações adversas. Avaliação de eficácia e cobertura vacinal. 
Epidemiologia das doenças não transmissíveis: principais trabalhos, tendências e perspectivas do estudo de 
epidemiologia das doenças cardiovasculares, neoplasias, hipertensão e diabetes. Epidemiologia ocupacional: o trabalho 
enquanto determinante do processo saúde doença, metodologias de abordagem da questão do trabalho e o processo 
saúde doença, epidemiologia dos principais problemas de saúde ocupacional no Brasil, o acidente do trabalho. 
Epidemias e endemias: conceitos e métodos de identificação, mensuração e monitoramento. Epidemiologia aplicada à 
administração e planejamento em saúde, à fiscalização sanitária. Avaliação de sistemas locais de saúde. Diagnóstico de 
saúde. Programa de Saúde da Família; Programa Paideia de Saúde da Família. Vigilância em Saúde Pública. Método 
epidemiológico na conduta e na pesquisa clínica. 
 

ANALISTA DE SISTEMAS 
Arquitetura de aplicações. Arquitetura de sistemas: Sistemas de três camadas; Padrões de projeto; Aplicações 
distribuídas; servidores de aplicação; interoperabilidade. Arquitetura e organização de sistema de computadores. 
Conceitos básicos. Arquitetura de processadores. Sistemas de numeração. Modelos de conjunto de instruções. Modos 
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de endereçamento. Bloco operacional. Bloco de controle. Organização de memória e da CPU. Banco de dados: 
arquitetura de um SGBD. Fundamentos. Características, componentes e funcionalidades. Normalização. Modelagem 
entidade-relacionamento. Linguagem SQL: conceitos básicos e características estruturais das linguagens. Conceitos e 
tecnologias relacionadas à Internet. Protocolos relevantes para aplicações Internet. Princípios e arquitetura da Internet. 
Linguagens de marcação, transformação e apresentação. Conceito e padrões da tecnologia Web, Intranets e Extranets. 
Engenharia de software. Conceitos. Ciclos de vida e de desenvolvimento. Análise comparativa de metodologias de 
desenvolvimento. Técnicas de levantamento de requisitos. Análise de requisitos e técnicas de validação. Gerenciamento 
de requisitos. Testes. Qualidade do software. Métricas. UML. Ferramentas de desenvolvimento de software. Projeto de 
interfaces. Análise essencial e Análise estruturada. Análise e projeto orientados a objetos.  Estrutura de dados e 
algoritmos. Conceitos básicos de dados. Listas. Árvores. Grafos. Estruturas de armazenagem e métodos de acesso. 
Alocação e recuperação de memória. Técnicas de ordenação e procura. Gerência de Projetos. Conceitos básicos. Ciclo 
de vida; Fases do projeto. Alocação de recursos. Cronograma. Estrutura analítica. Paradigmas de linguagens de 
programação. Conceitos básicos e características estruturais das linguagens de programação. Construção de 
algoritmos, procedimentos, funções, bibliotecas e estruturas de dados. Programação estruturada. Programação 
orientada a objetos. Programação orientada a eventos. Raciocínio lógico. Lógica Sentencial e de Primeira Ordem. 
Enumeração por Recurso. Contagem: princípio aditivo e multiplicativo. Arranjo. Permutação. Combinação simples e com 
repetição. Princípio da inclusão e da exclusão. Sistemas operacionais. Conceitos básicos. Programação concorrente. O 
núcleo. Os gerentes de processador, de memória, de dispositivos e de informação. Processos e threads. Deadlock. 
Entrada/saída. Sistemas de arquivos. Gerência de memória, paginação, segmentação e memória virtual. Gerência de 
Filas. RAID.  Segurança da Informação. Conceitos gerais. Segurança em redes de computadores. Vulnerabilidades e 
ataques a sistemas computacionais. Políticas de segurança. Sistemas de criptografia e aplicações. Redes de 
computadores. Protocolos, serviços e conceitos de Internet. LAN, MAN e WAN: arquitetura e topologias.  Modelo de 
referência OSI e TCP/IP. 

 
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). Conhecimento de Código de Obras. Patologia das Edificações. Desenho em 
AutoCAD 14: menus, comandos, aplicações. 
 

CONTADOR 
Orçamento Público: características do orçamento tradicional, do orçamento-programa e do orçamento de desempenho. 
Princípios orçamentários. Leis Orçamentárias: PPA, LDO, LOA. Orçamento fiscal e de seguridade social. Orçamento na 
Constituição Federal de 1988. Conceituação e classificação da receita e da despesa orçamentária brasileira. Execução 
da receita e da despesa orçamentária. Créditos Adicionais. Cota, provisão, repasse e destaque. Lei nº 10.180/2001. 
Instrução Normativa STN nº 01, de 15 de janeiro de 1997 e alterações posteriores. Procedimentos de retenção de 
impostos e contribuições federais. Lei nº 9430/1996 e alterações posteriores. Instrução Normativa SRF nº 480/2004. Lei 
nº 4.320/64. Contabilidade Geral: Princípios fundamentais de contabilidade (aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, através da Resolução CFC nº 750/93 e posteriores atualizações); Patrimônio: Componentes Patrimoniais 
- ativo, passivo e patrimônio líquido; Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais; Contas patrimoniais e de 
resultado; Teorias, funções e estrutura das contas; Apuração de resultados; Sistemas de contas e plano de contas; 
Demonstrações contábeis; Análise das demonstrações contábeis; Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. 
Contabilidade Pública: Conceito, objeto, objetivo, campo de atuação; Variações Patrimoniais: Variações Ativas e 
Passivas, Orçamentárias e Extraorçamentárias; Plano de Contas Único do Governo Federal: Conceito; Estrutura Básica: 
ativo, passivo, despesa, receita, resultado diminutivo, resultado aumentativo, estrutura das contas, características das 
contas; Contabilização dos Principais Fatos Contábeis: previsão da receita, fixação da despesa, descentralização de 
créditos, liberação financeira, realização da receita e despesa; Balancete: características, conteúdo e forma; 
Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial e Demonstração das 
Variações Patrimoniais; Noções de SIAFI - Sistema de Administração Financeira da Administração Pública Federal Lei 
nº 4.320/64. 

 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Edafologia: Perfil do Solo; classificação e levantamento do solo; métodos para análise de solo; determinação da 
necessidade de adubação e calagem. Fitotecnia: teoria e prática básica sobre a planta e técnicas de cultivo das grandes 
culturas brasileiras. Olericultura: importância econômica das hortaliças; métodos de cultivo. Administração agrícola: 
estudos básicos relativos à organização e operação da empresa agrícola. Controle de ervas daninhas: tipos mais 
comuns de ervas daninhas e seu controle econômico. Drenagem agrícola: sistemas de escoamento de solos 
encharcados; culturas das várzeas. Irrigação: importância da irrigação na produtividade das principais culturas; métodos 
de irrigação. Experimentação agrícola: a pesquisa agropecuária no Brasil; princípios básicos. Climatologia agrícola. 
Topografia: planimetria e altimetria. Fitossanidade: fitopatologia e entomologia; doenças que atacam as principais 
culturas; pragas que causam sérios danos econômicos; Pragas quarentenárias; Pragas não quarentenárias 
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regulamentadas; manejo integrado de pragas; Uso correto de agrotóxicos e afins. Tecnologia de produtos agrícolas: 
aproveitamento industrial e conservação de produtos de origem animal e vegetal. Tecnologia de sementes: métodos de 
produção de sementes sadias. Genética: princípios básicos de genética. Fisiologia vegetal: fotossíntese; funções dos 
órgãos dos vegetais. Fruticultura. Extensão rural: A filosofia da extensão rural e suas implicações sociais. Legislação 
federal de defesa vegetal. Lei nº. 9.972 DE 26/05/2000. Institui a classificação de produtos vegetais, subprodutos e 
resíduos de valor econômico, e dá outras providências. Lei Federal nº. 7.802 de 11/07/1989. Dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte o armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 
providências. Decreto Federal nº. 4074, de 04/01/2002. Regulamenta a Lei nº. 7.802, de 11/07/1989. Lei Federal nº. 
9.712, de 20/11/1998. Altera a Lei nº. 8.171, de 17/01/1991, acrescentando-lhe dispositivos referentes à defesa 
agropecuária. Decreto nº. 6268, de 22/11/2007. Regulamenta a Lei nº. 9.972, de 25/05/2000. Instrução Normativa n° 56 
de 04 de dezembro de 2007 (MAPA). Estabelece a lista de pragas quarentenárias ausentes (A1) e de pragas 
quarentenárias presentes (A2) para o Brasil e aprova os procedimentos para as suas atualizações. Instrução Normativa 
nº. 55, de 04/12/2007. Aprova a Norma Técnica para a utilização do Certificado Fitossanitário de Origem - CFO e do 
Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado – CFOC. Lei nº. 10.711, de 05/08/2003. Dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Sementes e Mudas. Decreto Federal nº. 5.153, DE 23/07/2004. Regulamenta a legislação de sementes e 
mudas.  

 
ESTATÍSTICO 

Cálculos de probabilidades. Cálculos com geometria analítica. Inferência estatística. Estatística computacional. Análise 
matemática. Demografia. Métodos numéricos. Pesquisa operacional. Técnica de amostragem. Análise de correlação e 
regressão. Controle estatístico de qualidade. Processos estocásticos. Análise de dados discretos. Análise multivariada. 
Análise das séries temporais. Análise exploratória de dados. Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. 
Medidas de assimetria. Medidas de curtose. Distribuições conjuntas. Bioestatística. Estatística Econômica. Matemática 
Financeira. 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
Conhecimentos Pedagógicos: organização da educação brasileira. Legislação educacional: LDB Lei nº 9394/96. 
Parâmetros curriculares Nacionais (PCN). Filosofia da Educação: concepções liberais e progressistas da educação: 
contribuições e limites. Ética e cidadania. Sociologia da Educação; a democratização da escola; educação e sociedade. 
Função social da escola. Qualidade na Educação. Psicologia da Educação. Teoria do desenvolvimento humano e suas 
distintas concepções, teorias da aprendizagem. História da Educação: interdições e tensões ontem e hoje. Sistema 
educacional brasileiro. Didática. Avaliação. Métodos e Técnicas de Ensino. Planejamento. Conhecimentos Específicos: 
História da arte. Movimentos artísticos. Arte no Brasil. O lúdico na obra de arte. Arte – educação. Psicologia da arte. 
Processo de criação. Percepção. Cor, disco cromático, espectro. Criatividade: conceito, originalidade, criatividade e 
desenvolvimento, inibição, processo e produto. Percepção: o mundo sonoro, o visual, o tátil. Aspectos formais da 
Educação Artística: linha, forma, superfície, volume, espaço, tempo, movimento, som, ruído, intensidade, timbre, altura, 
duração, ritmo, dinâmica. Integração através da arte. Recursos materiais. Técnicas de expressão. Conceitos básicos da 
música. Períodos da história da arte musical. Evolução da música no Brasil. Instrumentos musicais. Cultura musical 
brasileira. Folclore do Brasil. Hinos oficiais. Evolução das artes cênicas. Papel das artes cênicas no processo 
educacional. Fundamentos básicos das artes cênicas na educação. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), volume 
6. 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conhecimentos Pedagógicos: organização da educação brasileira. Legislação educacional: LDB Lei nº 9394/96. 
Parâmetros curriculares Nacionais (PCN). Filosofia da Educação: concepções liberais e progressistas da educação: 
contribuições e limites. Ética e cidadania. Sociologia da Educação; a democratização da escola; educação e sociedade. 
Função social da escola. Qualidade na Educação. Psicologia da Educação. Teoria do desenvolvimento humano e suas 
distintas concepções, teorias da aprendizagem. História da Educação: interdições e tensões ontem e hoje. Sistema 
educacional brasileiro. Didática. Avaliação. Métodos e Técnicas de Ensino. Planejamento. Conhecimentos Específicos: 
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), volume 7. 

 
NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO:  
 
TODAS AS FUNÇÕES: 
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 átonos. 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.  
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: Constituição Federal de 1988, Capítulo VII, artigo nº. 37 a 43. 
Lei Orgânica do Município de Serra de 05/04/1990 e as alterações determinadas pelas emendas 01 a 12. Lei Municipal 
nº 2356/2000, dispõe sobre a estrutura organizacional do poder executivo do município da Serra e dá outras 
providências. Lei Municipal 2360/2001 e posteriores alterações - dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do 
município da Serra e dá outras providências, disponíveis no site www.serra.es.gov.br. Ética, organização e cidadania. 
Noções básicas de Relações Humanas no Trabalho. Relacionamento interpessoal. 
 
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 BÁSICOS EM SAÚDE PÚBLICA: Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. 
Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em 
Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. 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. 
 
, 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 
Saneamento básico (sistema de abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, resíduos sólidos e limpeza 
pública). Saneamento ambiental (controle de artrópodes, controle de roedores, higiene dos alimentos). Fundamentos 
biológicos do saneamento (características gerais dos seres vivos: bactérias, algas, fungos, protozoários, amebas e 
vermes). Atenção primária à saúde (conceitos, características, estratégias). Estatística vital: Noções de indicadores de 
saúde, eventos vitais e demografia. Epidemiologia (estrutura epidemiológica, processo saúde e doença. Imunização, 
vigilância epidemiológica, análise epidemiológica). Saúde da comunidade (conceito, participação popular em saúde). 
Atuação prática nos serviços de saúde (visita domiciliar, coleta de materiais, educação sanitária). 
 
 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
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. Noções básicas de controle de 
infecções: micro-organismos, infecções cruzadas, assepsia e antissepsia. Desinfecção e esterilização. Noções de 
anatomia oral. 
 

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Saúde pública; práticas médico-sanitárias e ações preventivas; biossegurança; bioética; riscos do trabalho da produção 
e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde; problemas sanitários, médicos e sociais; 
epidemiologia; regulamentação e fiscalização da saúde; normas e padrões de interesse sanitário e da saúde; aspectos 
burocrático-normativos em saúde pública; vigilância sanitária, epidemiológica e da saúde; falhas, defeitos, ilicitudes e 
riscos na fabricação, transporte, estocagem e comercialização de alimentos, medicamentos e insumos à indústria e 
comércio; instrumentalização legal e noções de risco em saúde pública; consciência sanitária; sistemas de informação, 
monitoramento e coleta de dados clínicos e laboratoriais em saúde pública; conceitos e abrangência em saúde pública e 
vigilância sanitária; conceitos e indicadores de nocividade e inocuidade; modelos assistenciais e vigilância da saúde, 
normatização e controle de aspectos do meio-ambiente seu uso e preservação; tecnologias em saúde, epidemiologia, 
fiscalização e vigilância sanitária, epidemiológica e da saúde; código sanitário municipal. 

 
TÉCNICO EM CITOLOGIA 

Citologia: conceito e importância em medicina preventiva. Estrutura e funcionamento de um Laboratório de Citologia. 
Princípios da Microscopia. Coleta e preparo inicial do material para citologia de origem útero-vaginal e mamária. 
Colorações em citologia oncológica (Papanicolaou, Hematoxilina e Eosina). Conceitos básicos de microbiologia. A 
célula: estrutura Básica; divisão celular - meiose e mitose. Anatomia do aparelho genital feminino. Histologia normal, 
tecidos, conceito, classificação (principalmente epitelial); células normais do aparelho genital feminino (vagina, ecto e 
endocérvix). Processos patológicos benignos inflamações e degenerações. Efeitos hormonais nos esfregaços vaginais, 
índices normais e aspectos citológicos do epitélio vaginal na infância, puberdade, ciclo anovulatório e menopausa. 
Infecções bacterianas: aspectos gerais. Infecções bacterianas (Gardnerella vaginallis). Infecções fúngicas. Infecções 



 
 

 33  

parasitárias. Infecções virais. Clamídias. Colposcopia: conceito, principais indicações e quadros. Colpites e cervicites. 
Patologia Oncológica Geral: conceito de neoplasia. Alterações do crescimento celular: hipertrofia, hiperplasia, 
metaplasia, hiperqueratose e paraqueratose. Critérios citológicos de malignidade. Displasias e neoplasias intraepiteliais: 
conceito e significado biológico. Displasias do colo uterino: manifestações citológicas e classificações. Carcinoma in situ: 
conceito, distribuição anatômica e manifestações citológicas. Carcinoma invasor do colo uterino: conceito, distribuição 
anatômica, variantes citológicas. Adenocarcinomas em citologia do aparelho ginecológico: histogênese, padrões 
citológicos e histológicos. Carcinogenese em aparelho ginecológico. Destaque para participação de vírus (HPV).  
Aspectos citológicos após radiação. Outras alterações citológicas que simulam malignidade. Histologia do ovário: 
aspectos funcionais. Histologia do endométrio: fases do ciclo menstrual. Ovogênese, espermatogênese e fecundação. 
Relações endócrino-ginecológicas (hipófise ovário endométrio colo). Exame clínico de mama, o valor do autoexame. 
Aspectos citológicos das lesões mamárias benignas. Aspectos citológicos das lesões malignas. Correlação 
citohistológica. Punção aspirativa: coleta e principais resultados. 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
A inserção dos Serviços de enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS). Código de Ética e Lei do Exercício 
Profissional. 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. Estratégia de Saúde da Família. Atuação nos programas do Ministério da 
Saúde. Educação em saúde. Conceito e tipo de imunidade. Programa de imunização. 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. Noções 
de administração e organização dos serviços de saúde e de enfermagem. Programa de Saúde da Família (PSF). 
 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTÁRIA 
As Funções do Técnico em Higiene Dental na Odontologia. Primeiros Socorros em Urgências Odontológicas. Controle e 
Prevenção de Doenças Bucais (Cárie e Doenças Periodontais). Anatomia Dental e do Periodonto. Características dos 
Materiais Restauradores Dentais, Restaurações Dentais (amálgama, ionômero de vidro, resina restauradora e cimento 
de silicato). Biossegurança em Odontologia, Dieta e Cárie. A Cavidade Bucal (Anatomia e Funcionamento). Ergonomia 
em Odontologia, Utilização do Flúor (selantes). Fundamentos de Radiologia. Oclusão Dental. Relação entre a 
Restauração e a Periodontia. Manuseio dos Equipamentos. 
 

TÉCNICO EM 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, uréia, 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 
microorganismos; 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 EM RADIOLOGIA 
Noções gerais de técnica radiológica, anatomia e fisiologia. Física das radiações. Técnicas radiológicas do crânio. 
Técnicas radiográficas dos ossos e articulações. Tomografia linear e computadorizada. Imagem por ressonância 
magnética. Linhas e planos. 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. 
 

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
Noções de saúde pública, epidemiologia e saneamento. Conhecimentos em legislação sanitária e higiênica. Qualidade 
da água. Limites de indicadores pela OMS. Noções de tratamento de água de abastecimento. Controle de poluição da 
água. Controle da higiene das habitações. Sistemas de esgotos sanitários. Tratamento de águas residuais. Resíduos 
sólidos e limpeza pública. Medições, Instrumentação e Controle de poluição do ar. Sistemas de disposição e de 
tratamento de lixo. Métodos de controle e prevenção de zoonoses. Organização sanitária nos órgãos e empresas 
públicas. Medições de impactos ambientais. Educação ambiental: bases filosóficas da questão ambiental; Fundamentos 
da questão ambiental; Fundamentos da ecologia; Política de educação ambiental nas escolas e na comunidade; 
Métodos e técnicas de análise ambiental; Estrutura e funcionamento do ensino ambiental; didática; diagnóstico 
ambiental; impacto ambiental - análise e relatórios; Trabalho e cidadania; Gestão de recursos naturais. Proteção do 
meio ambiente: Direito ambiental; Economia ambiental; Desenvolvimento sustentável; Qualidade e meio ambiente; 
Saúde, segurança e meio ambiente; Planejamento urbano. Ciências do ambiente. Projetos ambientais. Legislação 
ambiental. Hidrogeologia. Hidrologia. Geomorfologia e uso e ocupação do solo. Biomas. Ecossistemas. Geoquímica 
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ambiental. Climatologia. Avaliação de Impactos Ambientais. Planejamento e Implantação de Sistemas de Gestão 
Ambiental. Recuperação de áreas degradadas. Pedologia. Análise de química do solo, ar e água. Hidráulica. Controle 
de poluição das águas. Controle de poluição atmosférica. Saúde pública. Planejamento dos recursos hídricos. Obras 
hidráulicas. Conhecimento das normas ISO 14000:2004. Preservação e desenvolvimento sustentável: sistemas de 
gestão ambiental; estudo da paisagem urbana; Gerência, planejamento e financiamento de projetos ambientais; gestão 
das tecnologias limpas e reciclagem; Ecopedagogia; Ecopublicidade. 
 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
Solo características físicas e mecânicas; estabilidade de taludes; drenagem. Topografia: métodos de levantamento; 
medida direta das distâncias; teodolito; bússola; cálculo das coordenadas; altimetria; avaliação de áreas. Desenho: 
instrumentos e sua utilização; escalas; codificação de obras; desenho de projeto; perspectiva; leitura de planta. 
Máquinas e equipamentos: tecnologia das máquinas operatrizes; tecnologia dos instrumentos; ferramentas, 
equipamentos e veículos. Construção: tecnologia das construções; resistência dos materiais. 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO:  
 
COMUM AOS DOIS CARGOS 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Reescrita de passagens do texto. Ortografia: emprego de letras, 
divisão silábica, acentuação. Reconhecimento das classes das palavras; flexão de gênero, número e grau dos 
substantivos e dos adjetivos; coletivos; flexão e emprego dos pronomes de tratamento; flexão e emprego de verbos de 
uso frequente. Regência e concordância nominal e verbal. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, 
polissemia e figuras de linguagem. 
 
MATEMÁTICA: Sistema de numeração. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, regra de três, porcentagem. 
Números reais: adição, subtração, multiplicação, divisão.  Problemas envolvendo situações da vida prática. 
 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: Constituição Federal de 1988, Capítulo VII, artigo nº. 37 a 43. 
Lei Orgânica do Município de Serra de 05/04/1990 e as alterações determinadas pelas emendas 01 a 12. Lei Municipal 
nº 2356/2000, dispõe sobre a estrutura organizacional do poder executivo do município da Serra e dá outras 
providências. Lei Municipal 2360/2001 e posteriores alterações - dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do 
município da Serra e dá outras providências, disponíveis no site www.serra.es.gov.br. Ética, organização e cidadania. 
Noções básicas de Relações Humanas no Trabalho. Relacionamento interpessoal. 
 
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 BÁSICOS EM SAÚDE PÚBLICA: Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. 
Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em 
Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. 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. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 
AGENTE DE CONTROLE AMBIENTAL 

Consciência local e global relativas ao meio ambiente e a sua proteção e melhoria. Relação entre meio ambiente e a 
realidade cotidiana. Compreensão dos problemas ambientais que afetam a vida da comunidade, do município, do 
estado, do país e do planeta. Relação entre as questões políticas, econômicas e sociais e as questões ambientais. 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Estrutura e funcionamento da administração pública do município: órgãos, competências. Administração de pessoal, de 
material e de patrimônio. Atos administrativos de uso mais frequente: circulares, avisos, portarias, ofícios, despachos, 
ordens de serviço. Procedimentos administrativos. Processo administrativo: constituição e tramitação. Correspondência 
oficial. Noções de protocolo e arquivo.  


