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ANEXO I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

 

 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO: Textos: 

Interpretação de textos. Significado das palavras. Sinônimos e antônimos. Homônimos e 

parônimos. Fonética e fonologia: Identificação de vogais, semivogais e consoantes. 

Letras e fonemas. Identificação de encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. 

Separação de sílabas. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. 

Acentuação gráfica: princípios básicos (regras), classificação das palavras quanto à 

posição da sílaba tônica. Classe de palavras (classes gramaticais). Tipos de sujeito e 

predicado. Tipos de verbos.  

 

CARGOS DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR: Textos: 

Interpretação de textos. Ortografia: Uso das letras. Uso dos acentos gráficos. Pontuação: 

Uso dos sinais de pontuação. Fonética e fonologia: Letras e fonemas. Identificação de 

vogais, semivogais e consoantes. Identificação de encontros vocálicos e consonantais. 

Separação de sílabas. Classificação dos vocábulos pelo número de sílabas. Classificação 

dos vocábulos pela posição da sílaba tônica. Morfossintaxe: Classes de palavras. Flexão 

do nome e do verbo. Emprego de pronomes, preposições e conjunções. Relações entre 

as palavras. Concordância verbal e nominal. Frase (definição, ordem direta e inversa). 

Oração e período. Termos da oração (sujeito e predicado, predicado verbal, nominal e 

verbo-nominal, verbos transitivos, intransitivos, de ligação e seus complementos, 

adjunto adnominal e adverbial). Classificação de orações (coordenadas e subordinadas). 

Vozes do verbo (ativa, passiva e reflexiva). Colocação dos pronomes oblíquos. Uso da 

crase. Significação das palavras. Homônimos e parônimos. Sinônimos e antônimos. 

Linguagem figurada. Identificação e interpretação de figuras de linguagem.  

 

MATEMÁTICA 

 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO: 

Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com 

frações. Frações. Expressões algébricas - Fatoração. Regra de três. Raiz quadrada. Juro 

simples. Razão e proporção. Produtos notáveis. Teoria dos conjuntos e unidades. 

Sistema métrico decimal. Potenciação e radiciação. Porcentagem. Geometria. Grandezas 

proporcionais. Equações e sistema de equações. Problemas. 

 

CARGOS DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR (SOMENTE PARA OS 

CARGOS DE: INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA E ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO): Conjunto: 

Teoria dos conjuntos, símbolos lógicos, pertinência, representação, igualdade, 

desigualdade e inclusão. Subconjuntos: Reunião, intersecção, conjunto vazio, diferença, 

complementar. Conjuntos Numéricos: Conjunto (N) dos números naturais; Conjunto (Z) 

dos números inteiros; Conjunto (Q) dos números racionais; Conjunto (I) dos números 

irracionais; Conjunto (R) dos números reais, intervalos reais. Funções: Produto 

Cartesiano, relação binária, diagrama de flechas, gráfico cartesiano, domínio, 
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contradomínio e imagem de uma função, domínio de uma função real/função inversa e 

função composta. Função Polinomial do 1º Grau: Função crescente e decrescente, raiz 

ou zero de uma função do 1º Grau; estudo dos sinais da função do 1º Grau, gráfico. 

Inequações, sistemas de inequações, inequação-produto, inequação quociente. Função 

Polinomial do 2º Grau: Gráfico, raízes ou zeros da função quadrática; vértice da 

parábola; conjunto, imagem, estudo dos sinais. Função logarítmica; logaritmo; 

propriedades operatórias; mudança de base; equações logarítmicas; inequações 

logarítmicas.  Trigonometria; trigonometria no triângulo retângulo e no círculo; funções 

trigonométricas; relações trigonométricas. Progressões: seqüência ou sucessão; 

progressão aritmética; progressão geométrica. 

 

CARGO DE PROFESSOR PEB III (25 HORAS) - SÉRIES INICIAIS: ): Conjunto: 

Teoria dos conjuntos, símbolos lógicos, pertinência, representação, igualdade, 

desigualdade e inclusão. Subconjuntos: Reunião, intersecção, conjunto vazio, diferença, 

complementar. Conjuntos Numéricos: Conjunto (N) dos números naturais; Conjunto (Z) 

dos números inteiros; Conjunto (Q) dos números racionais; Conjunto (I) dos números 

irracionais; Conjunto (R) dos números reais, intervalos reais. Funções: Produto 

Cartesiano, relação binária, diagrama de flechas, gráfico cartesiano, domínio, 

contradomínio e imagem de uma função, domínio de uma função real/função inversa e 

função composta. Função Polinomial do 1º Grau: Função crescente e decrescente, raiz 

ou zero de uma função do 1º Grau; estudo dos sinais da função do 1º Grau, gráfico. 

Inequações, sistemas de inequações, inequação-produto, inequação quociente. Função 

Polinomial do 2º Grau: Gráfico, raízes ou zeros da função quadrática; vértice da 

parábola; conjunto, imagem, estudo dos sinais. Função logarítmica; logaritmo; 

propriedades operatórias; mudança de base; equações logarítmicas; inequações 

logarítmicas.  Trigonometria; trigonometria no triângulo retângulo e no círculo; funções 

trigonométricas; relações trigonométricas. Progressões: seqüência ou sucessão; 

progressão aritmética; progressão geométrica. 

 

INFORMÁTICA (PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO, COM 

EXCEÇÃO DOS CARGOS DE: TÉCNICO EM INFORMÁTICA E INSTRUTOR 

DE INFORMÁTICA; E PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, COM 

EXCEÇÃO DOS CARGOS DE: ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, 

PROFESSOR E MÉDICOS): 

  

Conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização do Sistema 

Operacional Windows XP.  Configurações Básicas do Windows XP. Aplicativos 

Básicos (bloco de notas, calculadora, Paint, WordPad). Instalação, configuração e 

utilização: Processador de Textos Microsoft Word (a partir da versão 2000) e Planilha 

Eletrônica Excel (a partir da versão 2000). Recursos Básicos e utilização do Adobe 

Reader (Adobe Reader 7.0). Configuração de Impressoras.  Noções básicas de Internet 

(Internet Explorer a partir da versão 6.0) Noções básicas de Correio Eletrônico – 

Outlook. 
 

ATUALIDADES (PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

COMPLETO E INCOMPLETO, MÉDIO E TÉCNICO): 

 

Domínio de tópicos de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, 

geografia, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 
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sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, em nível 

municipal, regional, nacional e internacional.  

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS DE 

NÍVEL SUPERIOR, COM EXCEÇÃO DOS CARGOS DE PROFESSOR E 

MÉDICOS): 

Constituição da República Federativa do Brasil – Arts 5°, 29 e 30 e 37 ao 42. Princípios 

da Administração Publica. Lei de Responsabilidade Fiscal LC 101/01.  

DIDÁTICA E LEGISLAÇÃO (SOMENTE PARA OS CARGOS DE 

PROFESSOR): 

 

Conhecimentos Pedagógicos e Legislação: Carga social da escola e compromisso social 

do educador - Concepções de Educação e Escola - Ética no trabalho docente - 

Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas 

metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da 

sociedade. Projeto Político Pedagógico. Diferenças e Preconceitos na escola. Currículo 

em ação. Avaliação. Educação Inclusiva. Gestão Participativa na escola. Alfabetização 

em processo. Reflexões sobre alfabetização. A psicogênese da língua escrita. 

Constituição Federal de 1988 – ART 205 ao 219. Lei Federal 9394/96. Lei Federal 

8069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

ADMINISTRADOR: Técnicas Legislativas, Administração pública. Poderes 

Administrativos. Atos Administrativos. Correspondência Oficial, recebimentos e 

envios; Técnicas de arquivos, organização, localização e manutenção; Protocolos em 

geral, recebimento, envio e registro; Teoria Geral de Administração: principais 

correntes, idéias e principais críticas; Introdução à Teoria Geral da Administração: 

antecedentes históricos da Administração; Administração: história e teorias 

contemporâneas; Administração moderna; desafios da administração moderna; 

Planejamento: fundamentos, tomada de decisões, planejamento estratégico: 

Organização: fundamentos, responsabilidade, autoridade e delegação. Influência: 

influência e comunicação, liderança, motivação, grupos e cultura organizacional: 

Controle: princípios, tecnologia da informação: Competitividade: qualidade e inovação. 

Recursos Humanos: Gestão de Pessoas: conceitos, evolução histórica, desafios, o 

profissional de gestão de pessoas: recrutamento e seleção: treinamento, 

desenvolvimento e educação, avaliação de desempenho, cargos e salários e carreiras, 

motivação, liderança e negociação. Administração Pública; Reforma da Administração 

Pública. Noções básicas de Administração. Gestão Pública, Técnica de elaboração e 

implementação de projetos organizacionais. Finanças: Políticas de Administração de 

recursos a curto prazo. Ciclos operacional e financeiro; necessidade de capital de giro; 

capital de giro e saldo de tesouraria. Administração do disponível. Fluxo de caixa. 

Administração dos valores a receber. Administração de Estoques. Administração da 

Produção: papel estratégico e objetivos da produção. Estratégia da produção. Projeto em 

gestão da produção. Projeto de produção e serviços. Projeto da rede de operações 

produtivas. Tecnologia de Processo. Planejamento e controle de capacidade. 

Planejamento e controle de estoques. Planejamento e controle da cadeia de suprimentos. 
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Visão sistêmica da administração contemporânea. Estrutura organizacional: 

centralização, descentralização, delegação. Ambiente organizacional sistemas e métodos 

administrativos: análise, planejamento e informações gerenciais. Administração de 

compras públicas; contratos e licitações. Administração de recursos humanos. Finanças 

públicas. Administração orçamentária e o orçamento público. Gestão pública: técnicas, 

princípios e legislação pertinente. LEGISLAÇÃO: Consolidações das Leis Trabalhistas 

- CLT; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei das Licitações 8666/93; Lei que instituiu a 

licitação na modalidade de pregão (Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002). Noções de 

Hierarquia e relações humanas no trabalho e noções de segurança e equipamentos de 

segurança no trabalho; Noções de ética e cidadania. Lei Orgânica do Município de 

Pimenta Bueno. 

AGENTE ADMINISTRATIVO: Administração pública. Poderes Administrativos. 

Atos Administrativos. Licitações. Contratos Administrativos. Serviços Públicos. 

Servidores Públicos. Responsabilidade Civil da Administração. Controle da 

Administração. Correspondência Oficial. Redação Oficial. Formas de Tratamento. 

Expressões e Vocábulos Latinos de uso frequente nas Comunicações Administrativas 

Oficiais. Noções sobre a comunicação, envelope e endereçamento postal.Cuidados com 

o ambiente de trabalho: Noções de segurança e higiene do trabalho. Legislação: 

Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Licitações. Lei Orgânica 

do Município de Pimenta Bueno. 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS: Lei 8.142/90 – Controle Social e 

Financiamento do SUS. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; 

Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Prevenção e promoção da Saúde: Visita 

Domiciliar - Saúde e comunidade. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário; 

Conceitos de eficácia e eficiência e efetividade em saúde coletiva; Estratégia de 

avaliações em saúde: conceitos, tipos instrumentos e técnicas; Noções básicas de 

epidemiologia, meio ambiente e saneamento; Noções básicas de doenças como 

Leishmaniose Viceral e Tegumentar, Dengue, Malária, Esquistossomose, dentre outras. 

Coleta seletiva do lixo; Riscos ambientais: contaminantes (produtos químicos); Ética 

profissional. Lei 8.080/90.  

 

AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA: Saneamento Básico. Higiene e conservação 

dos alimentos. Alvará Sanitário. Saúde do trabalhador. Saúde Pública e Meio Ambiente. 

Ética Profissional. Inspeção de alimentos. Decreto 99.438/99. Decreto 986/69. Lei 

10.257/01. Lei 8.142/90. Lei 8.080/90. Lei 9.795/99. Resolução 23/00 - ANVISA. 

Resolução CONAMA 237/97. Lei 8.080/90.  

 

AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO: Código de Transito Nacional. Noções de 

Segurança no Transito. Noções de primeiros socorros. Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

 

ALMOXARIFE: Noções básicas de redação oficial. Controle integral; Controle de 

estoques; Estoques; Avaliação dos estoques; Funções principais de um controlador de 

estoques; Almoxarifados e Depósitos; Guarda de materiais e produtos; Entrada e saída 

de mercadorias e materiais; Armazenamento e rotação de estoque; Avaliação; Instalação 

do almoxarifado. Noções sobre segurança no trabalho; Noções de Ética; Respeito 

mútuo, justiça, diálogo, solidariedade; Noções de Higiene; Noções de Postura; Noções 

de Lay-Out; Noções de Programa-5S; Organização do trabalho; Classificação de 
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Material; Riscos em eletricidade; Riscos químicos; Química do fogo; Organização de 

estoques. Lei Federal 8.666/93. Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

ANALISTA AMBIENTAL: - LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965 e 

alterações. Institui o Código Florestal - LEI 6938 DE 31/08/1981 - DOU 02/09/1981, e 

alterações Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus Fins e Mecanismos 

de Formulação e Aplicação, e dá outras Providências.* Vide alterações dispostas na Lei 

Federal nº 10.165 de 27/12/2000, que institui a taxa de Controle e Fiscalização 

Ambiental - TCFA- LEI Nº 9.605 DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998.Dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências.- LEI Nº 9.985, DE 18 DE JUNHO DE 

2000.Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III, e VII da Constituição Federal, 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras 

providências.DECRETOS FEDERAIS:- DECRETO No 3.179, DE 21 DE SETEMBRO 

DE 1999.Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.RESOLUÇÕES FEDERAIS:- 

RESOLUÇÃO Nº 237 , DE 19 DE dezembro DE 1997Regulamenta aspectos do 

licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente- 

RESOLUÇÃO Nº 303, DE 20 DE MARÇO DE 2002 Dispõe sobre parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.- RESOLUÇÃO Nº 308, DE 

21 DE MARÇO DE 2002Licenciamento Ambiental de sistemas de disposição final dos 

resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de pequeno porte.- RESOLUÇÃO No 

357, DE 17 DE MARÇO DE 2005 Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento,bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.- RESOLUÇÃO N o 369, 

DE 28 DE MARÇO DE 2006 Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, 

interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou 

supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente-APP. Lei Orgânica do 

Município de Pimenta Bueno. 

 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS: Recursos Humanos: Gestão de Pessoas: 

conceitos, evolução histórica, desafios, o profissional de gestão de pessoas: 

recrutamento e seleção: treinamento, desenvolvimento e educação, avaliação de 

desempenho, cargos e salários e carreiras, motivação, liderança e negociação. 

Consolidações das Leis Trabalhistas - CLT; Noções de Hierarquia e relações humanas 

no trabalho e noções de segurança e equipamentos de segurança no trabalho; Noções de 

Informática Básica; Noções de ética e cidadania. Lei Orgânica do Município de Pimenta 

Bueno. 

ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO: Teoria Geral de Sistemas e 

Sistemas de Informação: conceitos básicos. Engenharia da Informação e Metodologia 

de Desenvolvimento de Sistemas: conceitos básicos, documentação e prototipação. 

Análise e Projeto Estruturados de Sistemas: conceitos básicos e ferramentas. Análise e 

Projeto de Sistemas Orientados a Objetos: conceitos básicos e ferramentas. Organização 

e métodos. Estruturas de informações: arquivos, pilhas, filas, árvores, classificação, 

busca e recuperação. Modelagem de dados: conceitos básicos, modelos de dados, 

entidades, atributos, relacionamentos, agregações, generalizações, normalização, 

dicionário de dados, e administração de dados. Banco de dados: conceitos básicos de 

bancos de dados, teoria relacional, sistemas gerenciadores de bancos de dados, bancos 

de dados distribuídos, métodos de acesso à administração de bancos de dados. Bancos 
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de Dados: SQL Server e Oracle. Linguagem de Programação: SQL. Desenvolvimento 

de aplicações para a WEB, análise orientada a objetos, técnicas de levantamento de 

informações. Comunicação de Dados e Redes de Computadores: conceitos básicos, 

meios de transmissão, modelo OSI, principais serviços de comunicação de dados, 

principais redes nacionais e internacionais, correio eletrônico, TCP/IP, X.25, sistemas 

clientes/servidor, sistemas centralizados e sistemas distribuídos. Informática e 

Microinformática: conceitos básicos, periféricos, software básico e software aplicativo. 

Sistemas Operacionais: conceitos básicos, arquitetura, sistemas de gerenciamento, 

sistemas de arquivos e sistemas de segurança. Sistemas Operacionais: Windows 2000 e 

superiores, Windows XP. Qualidade em informática: planejamento e controle da 

produção, controle de qualidade, controle de custos, avaliação de sistemas e avaliação 

de desempenho. Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

ARQUITETO: Planejamento urbano: conhecimentos teóricos e práticos; materiais e 

técnicas de construção e sistemas estruturais e instalações prediais,Serviços públicos em 

geral: Obras públicas: projeto e execução;conhecimentos teóricos e 

práticos;metodologia do projeto arquitetônico e elementos de acessibilidade a 

edificações e espaços urbanos, Obras civis – particulares:legislação pertinente (análise 

de projetos e execução),Ética profissional e competência profissional,Conhecimentos 

técnicos específicos da profissão, Conhecimentos específicos das disciplinas 

obrigatórias do curso de formação,Arquitetura moderna e contemporânea, Arquitetura 

brasileira: do período colonial à contemporaneidade. Legislação Ambiental. Direito 

Urbanístico. Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

ARQUIVISTA: Noções técnicas de Arquivologia; História e evolução dos arquivos: 

origem, fases da história dos arquivos. Gestão documental: origem, conceitos, objetivos, 

princípios arquivísticos, fases da gestão, níveis de aplicação, modelos de gestão, ciclo 

de vida dos documentos. Classificação de documentos: conceito, objetivos, métodos de 

classificação, princípios da classificação, plano e/ou código de classificação. Avaliação 

e seleção de documentos: conceito, objetivos, comissões de avaliação, instrumentos de 

destinação, políticas de avaliação documental. Descrição arquivística: conceito, 

objetivos, análise de documentos, instrumentos de descrição. Normas ISAD(G) e 

Normas ISAARCPF, ISDF, ISDIAH, NOBRADE. Preservação de documentos: 

conservação preventiva em acervos arquivísticos, microfilmagem x digitalização, 

programa de preservação. Tecnologias aplicadas aos arquivos: microfilmagem, 

digitalização, outros processos reprográficos, gerenciamento eletrônico de documentos, 

o gerenciamento da preservação no universo digital, mídias de armazenamento, E-Arq 

Brasil e Metadados. Legislação arquivistica (disponível em 

www.arquivonacional.gov.br-conarq e www.arqsp.org.br): formação e regulamentação 

profissional, política nacional de arquivos públicos e privados, sistemas estaduais e 

municipais de arquivos, legislação arquivísitica brasileira; Planejamento e organização 

de arquivos: noções significado do planejamento, a estrutura de um projeto. Órgãos 

nacionais e internacionais de arquivologia: Conselho Internacional de Arquivos- ICA, 

CONARQ, SIARQ-RS, SIARQ- POA, Fórum dos Arquivos Municipais, Associações 

Estaduais: ARQ-SP, AARS, ABARQ, AAB, AAERJ, AARQES,ABBA. Ética 

profissional: código de ética profissional, análise e aplicações, condições para o bom 

desempenho da profissão, a formação ético-profissional do arquivista. Declaração 

Universal sobre os arquivos. Noções básicas de informática: Editor de textos Microsoft 

Word - criar, editar, formatar e imprimir documentos; criar e manipular tabelas; inserir e 

formatar gráficos e figuras; interação entre aplicativos. Planilha eletrônica Microsoft 
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Excel - criar, editar, formatar e imprimir planilhas; utilizar fórmulas e funções; gerar 

gráficos; importar e exportar dados; classificar e organizar dados; interação entre 

aplicativos. Conceito de Internet e Intranet, Conceitos de organização de arquivos e 

métodos de acesso. Instalação e customização dos sistemas operacionais: Windows 

98/ME/2K/XP: Fundamentos; Instalação; Configuração. Instalação e customização do 

sistema operacional Linux (Distribuição Debian). Lei Orgânica do Município de 

Pimenta Bueno. 

ASSISTENTE SOCIAL: Lei Federal n° 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS); Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004); Norma 

Operacional Básica (NOB/SUAS); Norma Operacional de Recursos Humanos 

(NOB/RH); Guia do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social; Guia do 

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social; Seguridade Social 

no Brasil; A questão social no Brasil; Pobreza, desigualdade, exclusão e vulnerabilidade 

social; Lei Federal n° 10.741/2003 - Estatuto do Idoso; Lei Federal n° 8.842/1994 e 

Decreto Federal n° 1.948/1996 - Política Nacional do Idoso; Lei Federal n° 8.069/1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa 

do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Lei de 

Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente; Lei Maria da 

Penha - Lei n° 11.340/2006; Constituição da República Federativa do Brasil (Artigos 1° 

a 17 e 193 a 232); História, Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social; 

Metodologia do Serviço Social; Estratégias de ação em serviço social e os instrumentos 

de intervenção do profissional; Serviço Social e Interdisciplinaridade; Serviço Social na 

Contemporaneidade; Serviço Social e Família; Projeto ético político do Serviço Social; 

A prática do Serviço Social; A intervenção do assistente social junto às famílias, criança 

e adolescente, idosos, pessoas com deficiência, população em situação de rua (adulto, 

criança e adolescente), trabalho infantil, prostituição infanto-juvenil, violência e abuso 

sexual contra criança e adolescente, gênero, raça, etnia e diversidade, profissionais do 

sexo, dependentes químicos, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS; Ética em 

Serviço Social; Lei que regulamenta a profissão de Assistente Social - Lei n° 8.662/93; 

Código de Ética Profissional; Supervisão em Serviço Social; Lei Federal n° 8.080/1990 

- Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei n° 8.142/90; 

Conhecimentos acerca da história da saúde pública no Brasil; Lei Federal n° 

10.216/2001 - Política Nacional de Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental 

no Brasil; Humanização em Saúde; Lei Federal n° 7.853/1989 e Decreto Federal n° 

3.298/1999 - Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; 

Serviço Social e a Política Pública de Educação; Gestão de benefícios e programas de 

transferência de renda; Gestão social das Políticas Públicas: elaboração, implementação, 

monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais; Políticas Sociais públicas, 

cidadania e direitos sociais no Brasil; Participação e controle social; Direitos Humanos; 

Trabalho com grupos, em redes e com famílias; Movimentos sociais.  

AUDITOR 1: LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal: principais conceitos, pontos de 

controle e índices aplicáveis à esfera de governo municipal, integração entre o 

Planejamento e o Orçamento Público previstos da Lei Complementar n° 101, de 04 de 

maio de 2000. Os crimes praticados contra as finanças públicas (Lei Federal n. 

10.028/00), Lei Federal 8.666/93, Lei Federal n° 10.520 - Institui a licitação modalidade 

Pregão, Noções básicas sobre controle Interno, Licitações, contratos e convênios. 

Auditoria, Contabilidade das Instituições Públicas; Receitas Públicas, Classificação das 

Receitas; Receita Corrente Líquida; Receita Líquida Real. Alterações contratuais. Tipos 
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de Empenho. Demonstrações Contábeis na Administração Pública; Balanço 

Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Ato administrativo, noções de 

direito Tributário. Lei n° 10.028 de 19/10/2000; Lei 4.320/64; 3. Decreto Lei no 201-

25/02/1967. Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

AUDITOR TRIBUTÁRIO: DIREITO ADMINISTRATIVO: Regime jurídico 

administrativo. A Administração Pública, conceito, poderes e deveres do administrador 

público, uso e abuso do poder. Atos Administrativos, conceitos e requisitos, atributos, 

classificação, motivação, invalidação. DIREITO CIVIL. Das pessoas naturais e 

jurídicas. Do domicílio. Dos atos jurídicos lícitos e ilícitos. Da prescrição e decadência. 

Da transmissão das obrigações. Do direito de empresa: do empresário, da sociedade, do 

estabelecimento, do registro, do nome empresarial, dos prepostos, da escrituração. Da 

empresa individual. DIREITO CONSTITUCIONAL: Autonomia dos Municípios. 

Princípios fundamentais. Organização do Estado: organização político-administrativa da 

União, Estados, Distrito Federal, Municípios, territórios, repartição de competências; e 

intervenção nas esferas de poder. Poder Executivo - atribuições e responsabilidades; Do 

Sistema tributário nacional. Hierarquia das leis. DIREITO TRIBUTÁRIO: Princípios 

Gerais. Competência Tributária. Limitações do Poder de Tributar. Tributos. Conceito e 

Classificação. Impostos. Taxas. Contribuição de Melhoria. Impostos de Competência da 

União. Impostos de Competência dos Estados. Impostos de Competência dos 

Municípios: IPTU, ISS e ITBI. Repartição das Receitas Tributárias. Imposto Sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

e Lei Complementar n° 116/03. Imposto Sobre a Transmissão "Inter Vivos" de Bens 

Imóveis. Legislação Tributária. Vigência. Aplicação. Interpretação e Integração. 

Obrigação Tributária. Fato Gerador. Sujeito Ativo. Sujeito Passivo. Responsabilidade 

Tributária. Crédito Tributário. Constituição. Suspensão. Extinção. Exclusão. Garantias e 

Privilégios. Administração Tributária. Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões Negativas. 

Simples Nacional - Lei Complementar n° 123/2006 e alterações. Cobrança Judicial da 

Dívida Ativa - Lei Federal n°. 6.830/1980. CONTABILIDADE PÚBLICA 

BRASILEIRA - Regime Contábil; Exercício Financeiro; Dotação Orçamentária; 

Execução e Controle do Orçamento; Controle Interno; Controle Orçamentário e 

Financeiro; Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro. RECEITA PÚBLICA - 

Receita Orçamentária, Receita Extra Orçamentária, Arrecadação, Recolhimento, 

Receita da Dívida Ativa, Operações de Crédito por Antecipação da Receita 

Orçamentária, Vinculações Constitucionais da Receita Pública; DESPESA PÚBLICA - 

Despesa Orçamentária, Despesa Extra Orçamentária, Empenho, Liquidação, 

Pagamento, Restos a Pagar, Despesas pelo Regime de Adiantamento; Fundos Especiais; 

PATRIMÔNIO PÚBLICO - Substância Patrimonial, Contra Substância Patrimonial, 

Ativo Financeiro, Passivo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Permanente e 

Situação Líquida. Legislação do Cheque. Código Tributário Nacional. Código 

Tributário do Município de Pimenta Bueno – Lei Complementar nº 002/2010. Lei 

Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO: Noções básicas de biologia molecular, Técnicas 

de biologia molecular para diagnóstico de doenças em humanos, incluindo extração de 

DNA e RNA, digestão de DNA por endonuclease de restrição, eletroforese, clonagem, 

PCR, proteômica; fundamentos e aplicações, Noções de diagnóstico sorológico e por 

biologia molecular de doenças causadas por vírus, Noções básicas de biossegurança e 

boas práticas de laboratório, Noções básicas de informática. Esterilização.  
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AUXILIAR DE ODONTOLOGIA: Noções básicas da função; Procedimentos; 

Instrumental dentário; Esterilização; Formas de esterilização; Higiene - asseio; Funções 

do Auxiliar de Consultório Dentário; Instrumentais Odontológicos: características e 

finalidades de uso; Materiais Dentários: características, formas de apresentação, 

finalidades, técnicas de manipulação e métodos de uso; Equipamentos Odontológicos: 

características e finalidades. Diretrizes e Normas do Programa Estratégia Saúde da 

Família.  

BIBLIOTECÁRIO: Noções técnicas de Arquivologia; Noções Básicas de 

Biblioteconomia, documentação e ciência da informação: teorias, conceitos e 

definições.  Biblioteca pública: planejamento, organização e administração. Formação e 

desenvolvimento de coleções: políticas e rotinas de seleção e aquisição de material 

documentário, avaliação de coleções. Tratamento técnico da informação: catalogação 

(AACR2), classificação e indexação. Serviço de referência e informação: princípios e 

fundamentos; disseminação da informação; comutação bibliográfica; serviços e 

produtos de informação (tradicionais e automatizados); marketing. Normas da ABNT 

sobre documentação. Gestão da informação e do conhecimento; Noções básicas de 

informática: Editor de textos Microsoft Word - criar, editar, formatar e imprimir 

documentos; criar e manipular tabelas; inserir e formatar gráficos e figuras; interação 

entre aplicativos. Planilha eletrônica Microsoft Excel - criar, editar, formatar e imprimir 

planilhas; utilizar fórmulas e funções; gerar gráficos; importar e exportar dados; 

classificar e organizar dados; interação entre aplicativos. Conceito de Internet e Intranet, 

Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso. Instalação e customização 

dos sistemas operacionais: Windows 98/ME/2K/XP: Fundamentos; Instalação; 

Configuração. Instalação e customização do sistema operacional Linux (Distribuição 

Debian). Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

CONTADOR: Os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de 

contabilidade aplicadas ao setor público, NBCASP; Manual de contabilidade aplicada 

ao setor público - MCASP; Contabilidade pública: conceito, campo de atuação e 

regimes contábeis; Orçamento público: conceito, elaboração, ciclo orçamentário, 

exercício financeiro, princípios orçamentários; Sistemas contábeis: orçamentário, 

financeiro, patrimonial e de compensação; Créditos adicionais: conceito, classificação, 

indicação e especificação de recursos; Sistemas de contas: conceito, nomenclatura e 

função das contas; Demonstrativos da gestão: balanço orçamentário, balanço financeiro, 

balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais; Normas de 

escrituração. RECEITA PÚBLICA - Receita Orçamentária, Receita Extra 

Orçamentária, Arrecadação, Recolhimento, Receita da Dívida Ativa, Operações de 

Crédito, Vinculações Constitucionais da Receita Pública; DESPESA PÚBLICA - 

Despesa Orçamentária, Despesa Extra Orçamentária, Empenho, Liquidação, 

Pagamento, Restos a Pagar, Despesas pelo Regime de Adiantamento; Fundos Especiais; 

PATRIMÔNIO PÚBLICO - Substância Patrimonial, Contra Substância Patrimonial, 

Ativo Financeiro, Passivo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Permanente e 

Situação Líquida. LICITAÇÕES.  BIBLIOGRAFIA: Lei 4320/64, Lei Complementar 

101, de 04/05/2000, Lei Federal 8.666/93. Lei Orgânica do Município de Pimenta 

Bueno. 

DESENHISTA TÉCNICO: Auto Cad, Corel Draw, microinformática, em ambiente 

Windows (Word, Excel). Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 
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EDUCADOR FÍSICO: VOLEIBOL: - Regras, sistema Operacional, Sistemas 

Ofensivos, Regulamento, Competição, Histórico. BASQUETEBOL: - Regras e 

Regulamentos, Competições, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos, Histórico. 

HANDEBOL: - Regras, Competições, Sistemas de ataque e defesa, Histórico. 

ATLETISMO: - Regras, Provas: corridas, saltos, arremessos, Competições: Jogos 

Regionais - Abertos - Olimpíadas, Materiais. NATAÇÃO: - Regras, Estilos, Largadas, 

Viradas, Índices Técnicos, revezamento, Jogos Regionais - Abertos - Competições - 

Olimpíadas. FUTEBOL DE SALÃO: - Regas, Regulamentos, Competições, Sistemas 

Ofensivos, Sistemas Defensivos. FUTEBOL: - Regras, Competições, Regulamentos, 

Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. Lei Orgânica do Município de Pimenta 

Bueno. 

EDUCADOR SOCIAL: LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Programas sociais e de transferência de renda do governo 

federal. CadÚnico.  Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno. Noções básicas de 

informática: Editor de textos Microsoft Word - criar, editar, formatar e imprimir 

documentos; criar e manipular tabelas; inserir e formatar gráficos e figuras; interação 

entre aplicativos. Planilha eletrônica Microsoft Excel - criar, editar, formatar e imprimir 

planilhas; utilizar fórmulas e funções; gerar gráficos; importar e exportar dados; 

classificar e organizar dados; interação entre aplicativos. Conceito de Internet e Intranet, 

Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso. Instalação e customização 

dos sistemas operacionais: Windows 98/ME/2K/XP: Fundamentos; Instalação; 

Configuração. Instalação e customização do sistema operacional Linux (Distribuição 

Debian). Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

 

ENFERMEIRO: Ética, deontologia, bioética e legislação em enfermagem; noções de 

saúde coletiva e epidemiologia; nutrição e dietética em saúde; semiologia e 

semiotécnica em enfermagem; sistematização da assistência em enfermagem; processo 

de cuidar em enfermagem clinica em todo o ciclo vital (recém nascidos, criança, 

adolescente, adulto, mulher e idoso); Código de Ética do profissional de enfermagem, 

processo de cuidar em enfermagem cirúrgica em todo o ciclo vital (recém nascidos, 

criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); processo do cuidar em enfermagem em 

doenças transmissíveis; processo do cuidar em enfermagem em emergências e 

urgências; processo do cuidar em enfermagem em saúde mental e psiquiatria; 

administração e gerenciamento em saúde; saúde da família e atendimento domiciliar; 

biossegurança nas ações de enfermagem; enfermagem em centro de material e 

esterilização; programa nacional de imunização. Ética profissional. Organização dos 

serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle 

social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e 

sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 

Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.  

 

ENFERMEIRO PSF 40 HORAS: Ética, de ontologia, bioética e legislação em 

enfermagem; noções de saúde coletiva e epidemiologia; nutrição e dietética em saúde; 

semiologia e semiotécnica em enfermagem; sistematização da assistência em 

enfermagem; processo de cuidar em enfermagem clinica em todo o ciclo vital (recém 

nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); Código de Ética do profissional 

de enfermagem, processo de cuidar em enfermagem cirúrgica em todo o ciclo vital 

(recém nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); processo do cuidar em 
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enfermagem em doenças transmissíveis; processo do cuidar em enfermagem em 

emergências e urgências; processo do cuidar em enfermagem em saúde mental e 

psiquiatria; administração e gerenciamento em saúde; saúde da família e atendimento 

domiciliar; biossegurança nas ações de enfermagem; enfermagem em centro de material 

e esterilização; programa nacional de imunização. Ética profissional. Organização dos 

serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle 

social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e 

sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 

Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Leis e 

portarias do PSF. Diretrizes e Normas do Programa Estratégia Saúde da Família.  

ENGENHEIRO AGRÔNOMO: Administração rural, irrigação e drenagem; 

Agricultura; Agricultura orgânica; Compostos orgânicos; Economia rural; Entomologia 

econômica; Fertilidade do Solo; Fisiologia vegetal; Fitopatologia; Fruticultura; 

Geologia geral; Irrigação e drenagem; Mecânica, máquinas e motores agrícolas; 

Meteorologia e Climatologia; Microbiologia agrícola; Olericultura Regional, Estufas e 

hidropônica; Paisagismo e arborização urbana; Plano Diretor; Máquinas e Implementos 

Agrícolas; Silvicultura. Legislação Ambiental. Lei Orgânica do Município de Pimenta 

Bueno. 

ENGENHEIRO CIVIL: Orçamento e Planejamento de Obras, Engenharia de 

Avaliações, Estruturas de Concreto Armado, Fundações, Patologias em Edifícios, 

Práticas de Construção Civil, Análise Estrutural - Estática, Instalações Hidráulicas, 

Instalações Elétricas, Qualidade na Indústria da Construção Civil, Mecânica dos solos, 

Estruturas de madeira, Drenagem de Águas Pluviais, Materiais de Construção. 

Legislação Ambiental. Direito Urbanístico. Lei Orgânica do Município de Pimenta 

Bueno. 

ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: Normas regulamentadoras 

(NR), aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978. 

NR-1: Disposições Gerais. 

NR-2: Inspeção Prévia. 

NR-3: Embargo ou Interdição. 

NR-4: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho. 

NR-5: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. 

NR-6: Equipamento de Proteção Individual - EPI. 

NR-7: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO. 

NR-8: Edificações. 

NR-9: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. 

NR-10: Instalações e Serviços em Eletricidade. 

NR-11: Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. 

NR-12: Máquinas e Equipamentos. 

NR-13: Caldeiras e Vasos de Pressão. 
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NR-14: Fornos. 

NR-15: Atividades e Operações Insalubres. 

NR-16: Atividades e Operações Perigosas. 

NR-17: Ergonomia. 

NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

NR-19: Explosivos. 

NR-20: Líquidos Combustíveis e Inflamáveis. 

NR-21: Trabalho a Céu Aberto. 

NR-23: Proteção Contra Incêndio. 

NR-24: Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. 

NR-25: Resíduos Industriais. 

NR-26: Sinalização de Segurança. 

NR-28: Fiscalização e Penalidades. 

NR-29: Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. 

NR-30: Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário. 

NR-31: Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, 

Exploração Florestal e Aqüicultura. 

NR-32: Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde. 

NR-33: Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados. 

BIBLIOGRAFIA: 

Manuais de Legislação Atlas: Segurança e Medicina do Trabalho - Lei nº 6.514 de 22 

de dezembro de 1977 - Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nº 

3.214 de 08 de junho de 1978. 

Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

 

FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO: FARMACOLOGIA: Farmacocinética - 

Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas; Farmacodinâmica - Mecanismo de 

Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Classificação dos 

medicamentos; Toxicologia; Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção 

Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso Racional de Medicamentos; Intervenção 

Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; Aspectos de biossegurança em farmácias; 

Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Estudos de utilização de medicamentos; 

Farmacoterapia baseada em evidências. SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS: Conceitos 

Gerais; Farmacoeconomia; Padronização de Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, 

Serviços e Centros de Informações de Medicamentos; Comissões de Farmácia e 

Terapêutica. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL: Controle de 

Psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais (Legislação e dispensarão); Portaria 

344/98;Medicamentos de referência, similares e genéricos. FARMACOTÉCNICA E 

TECNOLOGIA FARMACÊUTICA: Manipulação de Fórmulas Magistrais; Boas 

Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos 

Estéreis: Reconstituição, Diluição, Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; 

Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações de Grande volume; Cálculos em 

farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização. CONTROLE DE 

QUALIDADE: Controle de Qualidade de Matérias-primas e Produtos Farmacêuticos - 
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Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos; garantia de 

Qualidade em Farmácia Hospitalar. ÉTICA PROFISSIONAL: Legislação Sanitária 

aplicada à Farmácia. A organização Jurídica da profissão Farmacêutica. Histórico da 

profissão farmacêutica no Brasil e no mundo. Conceitos básicos em Ciências 

Farmacêuticas. Política de Medicamentos. História da Saúde Pública no Brasil. O SUS. 

EPIDEMIOLOGIA: Determinações Sociais do Processo Saúde/Doença e Aspectos 

Epidemiológicos. Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Doenças de Notificação 

Compulsória. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Noções de controle de 

infecção hospitalar. LICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS: Administração de Farmácia dispensarão, aviamento de receitas, 

controle de estoque de medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos.; Boas 

práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos;Organização de 

Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle e planejamento de 

Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; Consumo Médio Mensal, Ponto de 

Requisição, Estoque Mínimo e Estoque Máximo Curvas ABC/XYZ; Sistemas de 

Distribuição e Dispensação de Medicamentos.Código de ética do Farmacêutico, 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e 

diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 

tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.  

 

FISCAL AMBIENTAL: 2.1 Leis dos crimes Ambientais: Lei n.º 9.605/98; 2.2 Código 

Florestal: Leinº. 4.771/65 e alterações; 2.3 Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação: Lei n.º 9.985/00 e Decreto n.º 4.340/02; 2.4 EIA/RIMA: Resolução 

CONAMA n.º 001/86; 2.5 Licenciamento Ambiental: Resolução CONAMA n.º 237/97; 

2.6 Resíduos: Resoluções CONAMA n. 258/99, 257//99, 301/2003 e 23/96; 2.7 

Convenção da Biodiversidade; 2.8 Lei de Agrotóxicos: Lei n.º 7.802/89; 13. Resolução 

CONAMA n.º 303/02; 2.9 Política Nacional de Meio Ambiente: Lei n.º 6.938/81; 2.10 

Licenciamento Ambiental; 2.11 Estudos de Impacto Ambiental; 2.12 Competência legal 

para o Licenciamento; 2.13 Avaliação de impacto Ambiental: metodologias e 

aplicabilidade; 2.14 Legislação aplicada; 2.15 EIA/RIMA, publicações e audiência 

pública: Resoluções CONAMA n.º 01/86, n.º 06/86, n.º 09/87; 2.16 Licenciamento 

ambiental: CONAMA n.º 237/97; 2.17 Licenciamento ambiental de petróleo e gás 

natural: Resolução CONAMA n.º23/94; 2.18 Poluição de águas por lançamento de óleo: 

Lei n.º 9.966, de 28 de Abril de 2000; 2.19 Licenciamento e mineração: Resoluções 

CONAMA n.º 09/90 e 10/90; 2.20 Áreas de preservação permanente: Resoluções 

CONAMA n.º 302/02 e n.º 303/02; 2.21 Política nacional de recursos hídricos: Lei n.º 

9.433/97 e suas alterações; 2.22 Classificação de águas: Resolução CONAMA n. º 

357/05; 2.23 Gestão e manejo dos recursos ambientais 2.24 Zoneamento ecológico-

econômico; 2.25 Manejo de bacias hidrográficas; 2.26 Recuperação de áreas 

degradadas; 2.27 Proteção da biodiversidade; 2.28 Noções de cartografia e 

geoprocessamento; 2.29 Impactos socioeconômicos associados a grandes 

empreendimentos; 2.30 Noções de geografia humana; 2.31 Noções de geografia 

política; 2.32 Noções de Educação ambiental; 2.33 Noções de geologia; 2.34 Poluição 

do solo, água e ar; 2.35 Aspectos bióticos; 2.36. Noções de limnologia; 2.37 Noções de 

zoologia; 2.38 Noções de botânica; 2.39 Noções de botânica; 2.40 Noções de ecologia; 

2.41 Noções de fitossociologia; 2.42 Ecossistemas brasileiros; 2.43 Biologia da 

conservação; 2.44 Sistemas de coordenadas e georreferenciamento; 2.45 Gestão de 

resíduos sólidos; 2.46 Gestão ambiental; 2.47 Agenda 21; 2.48 Protocolo de Kyoto; 
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2.49 poluição atmosférica; 2.50 Gerenciamento costeiro; 2.51 Poluição sonora; 2.52 

Poluição do solo e água; 2.53 Procedimentos para a avaliação de potencial de 

periculosidade ambiental de agrotóxicos e afins; 2.54 resolução CONAMA n.º 001/86: 

EIA/RIMA; 2.55 Resolução CONAMA n.º 237/97: Licenciamento ambiental; 2.56 Lei 

n.º 9.966/00 Decreto n.º 4.136/02 e resoluções CONAMA n.º's 258/99, 257/99, 

301/2003, 23/96, 264/00, 269/00, 283/01, 313/02 e 316/02; 2.57. Decreto n.º 4.074/02; 

2.58 Resolução CONAMA n.º 357/2005; 2.59 Resoluções CONAMA n.º's 01/93, 02/93, 

07/93, 08/93, 15/95, 272/00; 2.60 Corredores ecológicos. 2.61 Política estadual de meio 

ambiente: Lei n.º 4.854/96, Lei n.º 4940/97, Leis n.º 5165/2000, e n.º5202/2001; 2.62 

Portarias n.º 005-A/96, e n.º 05/2000-SEMAR. 2.63 Política Nacional do Meio 

Ambiente: Leis n.º 6.938/81 e 10.165/00 e Decreto n.º 99.274/90. 2.64 Lei de Educação 

Ambiental: Lei n.º 9.795/99. 2.65 Lei nº. 5.165/00. Lei Orgânica do Município de 

Pimenta Bueno. 

 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS: Funções do Fiscal de Obras. Finalidades. 

Procedimentos. Noções de Arquitetura e Meio Ambiente – Planejamento. 

Condicionantes. Licença e Aprovação de projetos. Conclusão de projetos aprovados – 

Recebimento das obras. Habite-se. Legislação Municipal.  Lei de Zoneamento e suas 

alterações. Leis complementares. Condições Gerais das Edificações – Áreas. 

Classificação dos compartimentos. Circulação em um mesmo nível. Elementos básicos 

de projeto – Plantas. Cortes. Fachadas. Desenho de arquitetura – Símbolos e 

Convenções. Formatos. Desenho topográfico. Projeto de Reforma e Modificação. 

Elementos de construção – Fundações. Paredes. Coberturas. Revestimentos. Estruturas. 

Noções Básicas dos Materiais de Construção – Argamassas. Materiais cerâmicos. 

Materiais betuminosos. Concreto simples. Madeira. Aço. Execução de obras - Armação. 

Concretagem. Ferramentas. Metragem. Cálculos simples de áreas e volumes. 

Instalações Elétricas Prediais. Instalações Hidráulicas Prediais – Instalações de água 

potável. Instalações de esgotos sanitários. Instalações de águas pluviais. Serviços 

públicos – Redes de abastecimento de água. Redes de esgoto. Redes de águas pluviais. 

Legislação Ambiental. Direito Urbanístico. Código de Obras do Município de Pimenta 

Bueno, Lei Municipal nº 012/1983. Código de Posturas do Município de Pimenta 

Bueno, Lei Complementar nº 004/2011. Lei de Parcelamento do Solo nº 075/185. Lei 

Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

 

FISCAL SANITÁRIO: Saneamento Básico. Higiene e conservação dos alimentos. 

Alvará Sanitário. Saúde do trabalhador. Saúde Pública e Meio Ambiente. Ética 

Profissional. Inspeção de alimentos. Decreto 99.438/99. Decreto 986/69. Lei 10.257/01. 

Lei 8.142/90. Lei 8.080/90. Lei 9.795/99. Resolução 23/00 - ANVISA. Resolução 

CONAMA 237/97.  Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

 

FISCAL TRIBUTÁRIO: Lei Complementar nº 002/2010 (Código Tributário 

Municipal) e alterações. Código Tributário Nacional. LC Federal n.º 116/2003, Código 

Civil Brasileiro – no tocante á empresas. Lei Complementar 123/06 (Estatuto da 

Microempresa). Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

 

FISIOTERAPEUTA: Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos 

em fisioterapia. Provas de função muscular. Cinesiologia e Biomecânica. Análise da 

marcha. Exercícios terapêuticos e treinamento funcional. Indicação, contra-indicação, 

técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, 

eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. Prescrição e treinamento de órteses e 
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próteses. Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e 

procedimentos fisioterápicos nas áreas: neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e 

traumatologia; cardiologia; pneumologia; ginecologia e obstetrícia. Geriatria: 

fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora. Ética profissional. Organização dos 

serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle 

social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e 

sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 

Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.  

 

FONOAUDIÓLOGO: Fonoaudiologia Escolar: distúrbios de aprendizagem (leitura e 

escrita, disgrafia, disortografia, discalculia, orientação para escola e família); 

Fonoaudiologia em Neurologia (Síndromes e Demências); Patologias de fala e 

linguagem (Deficiência Mental, Encefalopatia Crônica não Progressiva, Afasia, 

Gagueira, Fissura Labiopalatina, Atraso de fala e linguagem, Distúrbio Articulatório); 

Voz (avaliação, diagnóstico e tratamento das Disfonias); Aleitamento Materno; Exames 

Audiológicos e Processamento Auditivo Central; Prótese Auditiva (indicação e 

adaptação); Fonoaudiologia em Saúde Pública; Desenvolvimento da criança normal e 

patológico (linguagem, motor e cognitivo); Atualidades em Fonoaudiologia. 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e 

diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 

tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.  

GESTOR AMBIENTAL: 2.1 Leis dos crimes Ambientais: Lei n.º 9.605/98; 2.2 

Código Florestal: Leinº. 4.771/65 e alterações; 2.3 Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação: Lei n.º 9.985/00 e Decreto n.º 4.340/02; 2.4 EIA/RIMA: Resolução 

CONAMA n.º 001/86; 2.5 Licenciamento Ambiental: Resolução CONAMA n.º 237/97; 

2.6 Resíduos: Resoluções CONAMA n. 258/99, 257//99, 301/2003 e 23/96; 2.7 

Convenção da Biodiversidade; 2.8 Lei de Agrotóxicos: Lei n.º 7.802/89; 13. Resolução 

CONAMA n.º303/02; 2.9 Política Nacional de Meio Ambiente: Lei n.º 6.938/81; 2.10 

Licenciamento Ambiental; 2.11 Estudos de Impacto Ambiental; 2.12 Competência legal 

para o Licenciamento; 2.13 Avaliação de impacto Ambiental: metodologias e 

aplicabilidade; 2.14 Legislação aplicada; 2.15 EIA/RIMA, publicações e audiência 

pública: Resoluções CONAMA n.º 01/86, n.º 06/86, n.º 09/87; 2.16 Licenciamento 

ambiental: CONAMA n.º 237/97; 2.17 Licenciamento ambiental de petróleo e gás 

natural: Resolução CONAMA n.º23/94; 2.18 Poluição de águas por lançamento de óleo: 

Lei n.º 9.966, de 28 de Abril de 2000; 2.19 Licenciamento e mineração: Resoluções 

CONAMA n.º 09/90 e 10/90; 2.20 Áreas de preservação permanente: Resoluções 

CONAMA n.º 302/02 e n.º 303/02; 2.21 Política nacional de recursos hídricos: Lei n.º 

9.433/97 e suas alterações; 2.22 Classificação de águas: Resolução CONAMA n. º 

357/05; 2.23 Gestão e manejo dos recursos ambientais 2.24 Zoneamento ecológico-

econômico; 2.25 Manejo de bacias hidrográficas; 2.26 Recuperação de áreas 

degradadas; 2.27 Proteção da biodiversidade; 2.28 Noções de cartografia e 

geoprocessamento; 2.29 Impactos socioeconômicos associados a grandes 

empreendimentos; 2.30 Noções de geografia humana; 2.31 Noções de geografia 

política; 2.32 Noções de Educação ambiental; 2.33 Noções de geologia; 2.34 Poluição 

do solo, água e ar; 2.35 Aspectos bióticos; 2.36. Noções de limnologia; 2.37 Noções de 

zoologia; 2.38 Noções de botânica; 2.39 Noções de botânica; 2.40 Noções de ecologia; 
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2.41 Noções de fitossociologia; 2.42 Ecossistemas brasileiros; 2.43 Biologia da 

conservação; 2.44 Sistemas de coordenadas e georreferenciamento; 2.45 Gestão de 

resíduos sólidos; 2.46 Gestão ambiental; 2.47 Agenda 21; 2.48 Protocolo de Kyoto; 

2.49 poluição atmosférica; 2.50 Gerenciamento costeiro; 2.51 Poluição sonora; 2.52 

Poluição do solo e água; 2.53 Procedimentos para a avaliação de potencial de 

periculosidade ambiental de agrotóxicos e afins; 2.54 resolução CONAMA n.º 001/86: 

EIA/RIMA; 2.55 Resolução CONAMA n.º 237/97: Licenciamento ambiental; 2.56 Lei 

n.º 9.966/00 Decreto n.º 4.136/02 e resoluções CONAMA n.º's 258/99, 257/99, 

301/2003, 23/96, 264/00, 269/00, 283/01, 313/02 e 316/02; 2.57. Decreto n.º 4.074/02; 

2.58 Resolução CONAMA n.º 357/2005; 2.59 Resoluções CONAMA n.º's 01/93, 02/93, 

07/93, 08/93, 15/95, 272/00; 2.60 Corredores ecológicos. 2.61 Política estadual de meio 

ambiente: Lei n.º 4.854/96, Lei n.º 4940/97, Leis n.º 5165/2000, e n.º5202/2001; 2.62 

Portarias n.º 005-A/96, e n.º 05/2000-SEMAR. 2.63 Política Nacional do Meio 

Ambiente: Leis n.º 6.938/81 e 10.165/00 e Decreto n.º 99.274/90. 2.64 Lei de Educação 

Ambiental: Lei n.º 9.795/99. 2.65 Lei nº. 5.165/00. Lei Orgânica do Município de 

Pimenta Bueno. 

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA: Noções avançadas de informática: Editor de 

textos Microsoft Word - criar, editar, formatar e imprimir documentos; criar e manipular 

tabelas; inserir e formatar gráficos e figuras; interação entre aplicativos. Planilha 

eletrônica Microsoft Excel - criar, editar, formatar e imprimir planilhas; utilizar 

fórmulas e funções; gerar gráficos; importar e exportar dados; classificar e organizar 

dados; interação entre aplicativos. Conceito de Internet e Intranet, Conceitos de 

organização de arquivos e métodos de acesso. Instalação e customização dos sistemas 

operacionais: Windows 98/ME/2K/XP: Fundamentos; Instalação; Configuração. 

Instalação e customização do sistema operacional Linux (Distribuição Debian). Lei 

Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

JORNALISTA: Imagem corporativa, notícia institucional, Relacionamento 

envolvendo assessoria de imprensa, fonte, meios de comunicação de massa, 

Gerenciamento de crises, Redação, edição, distribuição de informativos internos e 

externos, como jornal, releases, matérias jornalísticas para internet, Redação 

Jornalística, Comunicação organizacional, Planejamento e organização de uma 

assessoria de imprensa, A construção do relacionamento empresa, imprensa e outros 

grupos de relacionamento Técnicas de Reportagem e Entrevista. Ética Profissional. 

Legislação relativa á função. Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

NUTRICIONISTA: Alimentos e nutrientes. Fisiologia e metabolismo da nutrição. 

Fundamentos básicos em nutrição humana. Microbiologia dos alimentos, saúde pública 

e legislação. Alimentos dietéticos e alternativos. Produção: administração de serviços de 

alimentação. Planejamento do serviço de nutrição e dietética; aspectos físicos do serviço 

de nutrição e dietética; sistema de distribuição de refeições; serviços de alimentação 

hospitalar. Critérios para elaboração de cardápios. Saneamento e segurança na produção 

de alimentos e refeições. Gestão de estoque: curva ABC. Controle higiênico- sanitário 

dos alimentos. Análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC). Dietoterapia. 

Saúde Pública: avaliação nutricional hospitalar e ambulatorial. Dietoterapia nas 

patologias do tubo gastrointestinal e órgãos anexos (fígado, pâncreas, endócrino e 

exócrino e vias biliares). Dietoterapia nas patologias renais. Dietoterapia nas patologias 

cardiovasculares. Dietoterapia na obesidade e magreza. Dietoterapia nas cirurgias 

digestivas. Dietoterapia na gravidez e lactação. Atenção nutricional ao idoso. Avaliação 
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e internação de exames laboratoriais de rotina. Internação droga-nutrientes. Dietoterapia 

pediátrica: avaliação nutricional; orientação nutricional nas síndromes diarréicas; 

orientação nutricional na recuperação do desnutrido, orientação nutricional nas afecções 

renais, orientação nutricional na obesidade, nas doenças gastroentestinais, nas cirurgias 

digestivas, nas pneumopatias, nas erosmatos do metabolismo. Terapia nutricional 

parenteral e enteral. Ética profissional. Organização dos serviços de saúde no Brasil: 

Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; 

Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: 

Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de 

saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas 

Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.  

 

MÉDICO 24 HORAS - DERMATOLOGISTA: Pele Normal Patologia Cutânia; 

Semiologia e Métodos complementares; Alterações morfológicas cutâneas epidemo-

dermicas. Afecções dos anexos cutâneos; Alterações do colágeno, hipoderme, 

cartilagens e vasos; Infestações Dermatoses por noxas químicas, físicas e mecânicas; 

Inflamações e granulogramas não infecciosos; Dermatoses metabólicas; Afecções 

psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas; Dermatoses por imunodeficiência; 

Afecções Congênitas e hereditárias; Neoplasias benignas e malignas de pele; 

Dermatoses em estados fisiológicos; Dermatologia em Saúde pública e Terapêutica. 

Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos 

disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, 

Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. 

Constituição Federal Do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: 

Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; 

Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: 

Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de 

saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: 

conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à 

saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador 

equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas.  

 

MÉDICO 24 HORAS - INFECTOLOGISTA: Antibioticoterapia; Anemias; 

Hipertensão arterial; Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; Cefaléias; 

Febre de origem indeterminada;Diarréias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; 

Hipotireoidismo; Insuficiênciacardíaca; Alcoolismo; Doenças sexualmente 

transmissíveis, Cardiopatia isquêmica;Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva 

crônica; Dor toráxica; Dor lombar; Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; 

Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; AIDS;Infecção Urinária; Enfermidades bucais; 

Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; Micoses 

superficiais; Obesidade; Dislipidemias. Ética profissional. Código de Ética Médica; 

Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos 

Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública 

– Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal Do Brasil de 

1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 

Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e 

de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas 

de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 

Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, 
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instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: 

acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, 

equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas.  

 

MÉDICO 24 HORAS - ULTRASSONOGRAFISTA: Física do Ultrassom, Efeitos 

biológicos e segurança, Fígado, Baço, Vesícula Biliar e ductos biliares, Pâncreas, Trato 

gastrointestinal, Trato Urinário, Próstata, Glândulas adrenais, Retroperiotôneo e grandes 

vasos, Parede abdominal, Peritôneo e diafragma, Tórax, Glândulas tireóides, Glândulas 

paratireóides, Mama, Escroto, Pênis, Manguito rotador do ombro, Tendões, Vasos 

Cerebrais Extracranianos, Artérias e veias periféricas; Ultrassonografia obstétrica e 

fetal: Primeiro Trimestre, Medidas fetais de crescimento normal e anormal, Perfil 

Biofísico fetal, Ultrassom na gravidez múltipla, Tórax e abdômen fetal, Trato urogenital 

fetal, Coração fetal, Defeito na parede abdominal fetal, Face e pescoço fetal, Cérebro 

fetal, Coluna fetal, Avaliação ultrassonográfica da placenta, Aborto, Neoplasia 

trofoblástica gestacional e Avaliação Doppler da gravidez. Ultra-sonografia 

ginecológica: anatomia da cavidade pelviana, útero: ovários, massa pélvica, 

endometriose, doença inflamatória pélvica, gravidez ectópica. Organização dos serviços 

de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; 

Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e 

programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis 

do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.  

 

MÉDICO 24 HORAS - ORTOPEDISTA: Procedimentos cirúrgicos ambulatoriais em 

ortopedia: Trauma de mão, Trauma de pé, cirurgia da mão. Código de Ética Médica; 

Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos 

Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública 

– Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal do Brasil de 

1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 

Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e 

de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas 

de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 

Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, 

instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: 

acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador 

equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. Organização dos 

serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle 

social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e 

sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 

Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. 

 

MÉDICO 40 HORAS - MEDICINA DO TRABALHO: Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, Funções e atribuições, Doenças do 

trabalho, Acidentes do trabalho, Cargas laborais, Limites de tolerância: avaliações 

quantitativas e qualitativas, monitoramento, Programa de Controle Médico da Saúde 

Ocupacional Legislação: Normas Regulamentadoras. Organização dos serviços de 

saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; 
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Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e 

programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis 

do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.  

 

MÉDICO 40 HORAS - CLINICO GERAL: Antibioticoterapia; Anemias; 

Hipertensão arterial; Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; Cefaléias; 

Febre de origem indeterminada; Diarréias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; 

Hipotireoidismo; Insuficiênciacardíaca; Alcoolismo; Doenças sexualmente 

transmissíveis, Cardiopatia isquêmica;Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva 

crônica; Dor toráxica; Dor lombar; Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; 

Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; AIDS;Infecção Urinária; Enfermidades bucais; 

Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; Micoses 

superficiais; Obesidade; Dislipidemias. Ética profissional. Código de Ética Médica; 

Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos 

Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública 

– Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal do Brasil de 

1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 

Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e 

de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas 

de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 

Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, 

instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: 

acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, 

equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas.  

 

MÉDICO 24 HORAS – GINECOLOGISTA: Anatomia e fisiologia do aparelho 

genital. Anamnese e exame ginecológico. Exames complementares em Ginecologia. 

Malformações genitais. Corrimento genital: etiopatogenia, diagnóstico e tratamento. 

Doenças sexualmente transmissíveis. Doença inflamatória pélvica aguda e tuberculose 

genital. Dismenorréia primária e secundária. Hemorragia uterina disfuncional. Prolapsos 

genitais. Incontinência urinária de esforço. Métodos contraceptivos e suas 

complicações. Climatério descompensado. Patologias benignas do colo uterino. 

Miomatose uterina. Endometriose: diagnóstico e tratamento. Câncer do colo uterino e 

do endométrio. Tumores malignos e benignos dos ovários. Lesões benignas e malignas 

das mamas. Abdome agudo em Ginecologia. Ética profissional. Código de Ética 

Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos 

Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a 

saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal do 

Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 

Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e 

de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas 

de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 

Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, 

instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: 

acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, 

equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas.  

 



20 

 

MÉDICO 24 HORAS - CLINICO GERAL: Antibioticoterapia; Anemias; 

Hipertensão arterial; Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; Cefaléias; 

Febre de origem indeterminada;Diarréias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; 

Hipotireoidismo; Insuficiênciacardíaca; Alcoolismo; Doenças sexualmente 

transmissíveis, Cardiopatia isquêmica;Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva 

crônica; Dor toráxica; Dor lombar; Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; 

Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; AIDS;Infecção Urinária; Enfermidades bucais; 

Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; Micoses 

superficiais; Obesidade; Dislipidemias. Ética profissional. Código de Ética Médica; 

Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos 

Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública 

– Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal do Brasil de 

1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 

Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e 

de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas 

de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 

Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, 

instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: 

acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, 

equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas.  

 

MÉDICO 24 HORAS - GINECOLOGISTA/OBSTETRA: Anatomia e fisiologia do 

aparelho genital. Anamnese e exame ginecológico. Exames complementares em 

Ginecologia. Malformações genitais. Corrimento genital: etiopatogenia, diagnóstico e 

tratamento. Doenças sexualmente transmissíveis. Doença inflamatória pélvica aguda e 

tuberculose genital. Dismenorréia primária e secundária. Hemorragia uterina 

disfuncional. Prolapsos genitais. Incontinência urinária de esforço. Métodos 

contraceptivos e suas complicações. Climatério descompensado. Patologias benignas do 

colo uterino. Miomatose uterina. Endometriose: diagnóstico e tratamento. Câncer do 

colo uterino e do endométrio. Tumores malignos e benignos dos ovários. Lesões 

benignas e malignas das mamas. Abdome agudo em Ginecologia. Ética profissional. 

Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos 

disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, 

Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. 

Constituição Federal do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: 

Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; 

Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: 

Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de 

saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: 

conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à 

saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, 

equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas.  

  

MÉDICO 24 HORAS - PEDIATRA: Epidemiologia em saúde da criança. 

Diagnóstico de saúde da população infantil de uma comunidade. Organização do 

sistema de saúde/modelo de assistência à saúde-população. Assistência farmacêutica á 

criança. Planejamento e execução de programas de atenção à saúde da criança (CD, 

IRA, Diarréia/TRO, Imunização, Aleitamento materno). Relação médico-família-
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criança. Problemas comuns do ambulatório de cuidados primários em pediatria: 

alimentação da criança. Crescimento e desenvolvimento neuro-psico-motor. 

Dificuldades escolares, distúrbios da nutrição e metabolismo. Saúde bucal. Aspectos da 

gestação, parto e cuidados com o recém-nascido. Patologias do aparelho digestivo. 

Doenças infecto-contagiosas e parasitárias em pediatria. Doenças respiratórias agudas e 

crônicas. Patologias do trato urinário. Anemias. Patologias cardíacas. Afecções 

cirúrgicas comuns da infância. Problemas dermatológicos na infância. Problemas 

ortopédicos mais comuns na infância.  Medicina do adolescente. Urgências em 

pediatria. Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos 

julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal de 

Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal 

Brasileiro. Constituição Federal do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde 

no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores 

de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e 

programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de 

avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de 

qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do 

usuário e do trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; 

Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento 

dos problemas.  

 

MÉDICO 24 HORAS - CARDIOLOGISTA: Hipertensão Arterial; Insuficiência 

Cardíaca; Insuficiência Coronariana: Aguda; Crônica; Válvula Patias; Cardiopatia 

Congênita; Arritmia Cardíaca. Ética profissional. Código de Ética Médica; Deontologia. 

Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; 

resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 

267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e 

diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 

tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; 

Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do 

cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade. Promoção da saúde: 

conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e recursos 

existentes para o enfrentamento dos problemas.  

 

MÉDICO 24 HORAS - ANESTESISTA: Ética Médica e Bioética. Responsabilidade 

Profissional do Anestesiologista; Risco Profissional do Anestesiologista; Preparo Pré-

Anestésico; Sistema Cardiocirculatório; Sistema Respiratório; Sistema Nervoso; 

Farmacologia Geral; Farmacologia dos Anestésicos Venosos; Farmacologia dos 

Anestésicos Inalatórios; Farmacologia do Sistema Respiratório; Farmacologia do 

Sistema Cardiovascular; Farmacologia do Sistema Nervoso; Transmissão e Bloqueio 

Neuromuscular; Anestesia Venosa; Física e Anestesia; Anestesia Inalatória; Bloqueio 

Subaracnóideo e Peridural; Bloqueios Periféricos; Recuperação Pós-Anestésica; 

Monitorização; Parada Cardíaca e Reanimação; Sistema Urinário; Sistema Digestivo; 

Sistema Endócrino; Autacoides Derivados dos Lipídios; Metabolismo; Reposição 

Volêmica e Transfusão; Metodologia Científica; Anestesia para Cirurgia Abdominal; 

Anestesia em Urologia; Anestesia em Ortopedia; Anestesia e Sistema Endócrino; 
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Anestesia em Obstetrícia; Anestesia em Urgências e no Trauma; Anestesia para 

Oftalmo e Otorrino; Anestesia para Cirurgia Plástica e Buco-Maxilo-Facial; Anestesia 

em Geriatria; Anestesia para Cirurgia Torácica; Anestesia e Sistema Cardiovascular; 

Anestesia para Neurocirurgia; Anestesia Ambulatorial; Anestesia para Procedimentos 

fora do Centro Cirúrgico; Complicações da Anestesia; Choque; Terapia Intensiva; 

Suporte Ventilatório; Dor; Hipotermia e Hipotensão Arterial Induzida; Anestesia para 

Transplantes. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 

Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e 

de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas 

de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 

Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e 

Pacto pela Saúde.  

 

MÉDICO 24 HORAS - CIRURGIÃO: Princípios da Cirurgia e da Técnica Cirúrgica: 

O ambiente cirúrgico. Anestesia local e loco - regional. Técnica Asséptica - antissepsia 

e esterilização. Operações fundamentais. Equipe cirúrgica. Agressão cirúrgica. Nutrição 

Artificial. Choque. Cicatrização. Equilíbrio ácido-básico. Infecções em cirurgia. 

Toracotomias. Drenagens torácicas. Laparotomias. Cirurgia das hérnias. Cirurgia do 

esôfago. Cirurgia gastroduodenal. Cirurgia do intestino grosso. Apendicectomias. 

Cirurgia ano-retal. Cirurgia do fígado, das vias biliares e pancreáticas. Traqueotomias. 

A ética na cirurgia. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de 

Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de 

notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação 

atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, 

Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, 

tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: 

acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, 

equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da 

população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas.  

 

MÉDICO VETERINÁRIO: Importância da Medicina Veterinária na saúde pública; 

História natural das doenças e níveis de prevenção; Saneamento: importância do solo, 

da água e do ar na saúde do homem e dos animais; Epidemiologia e profilaxia: 

epidemiologia geral (definições, conceitos e agentes etiológicos); medidas 

epidemiológicas (identificação de problemas e determinação de prioridades; Fontes de 

infecção e veículos de propagação; Zoonoses: epidemiologia e profilaxia das zoonoses 

de contágio direto e indireto; Formas de imunidade (soros e vacinas) Defesa sanitária 

animal: vigilância sanitária animal, vigilância epidemiológica, educação sanitária 

animal, legislação sanitária animal; Sanidade de bovinos: prevenção da febre aftosa, 

prevenção da brucelose, prevenção da tuberculose, prevenção da raiva, prevenção da 

BSE; Sanidade de aves: prevenção da doença de newcastle, prevenção da influenza 

aviária, prevenção da micoplasmose, prevenção da Salmoneloses; Sanidade de suínos: 

prevenção da PSC e PSA, prevenção da doença de Aujeszky, prevenção da leptospirose, 

prevenção da brucelose, prevenção da tuberculose; Sanidade de eqüinos: prevenção e 

controle do mormo, AIE; Sanidade apícola: prevenção e controle das enfermidades em 

focos (exóticas: cria pútrida americana e aetina t úmida; ascoferose ou cria gessificasa, 

cria ensacada, cria pútrida européia); Princípios de Homeopatia animal; Bem estar 

animal (legislação da OIE); Inspeção de produtos de origem animal: carnes, leite, ovos e 

mel (legislação); Manipulação e conservação dos alimentos: conservação pelo 

dessecamento, pela salga e pela salmoura; Conservação pelo frio (armazenamento e 
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alterações físicos - químicas); resíduos químicos de carne; Controle de qualidade; 

Manipulação e acondicionamento do leite e seus derivados; Análise s de perigos e 

pontos críticos de controle - APPCC; Segurança Alimentar; Código Florestal - Lei 

Federal Nº 4771 de 1965. Resolução do CONAMA Nº 302 e Nº 303 de 2002. Planos 

Nacionais de Sanidade Animal do MAPA.  

 

ODONTÓLOGO: Patologia e Diagnóstico Oral. Cirurgia Buco Maxilo Facial. 

Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. Odontologia Legal. 

Odontopediatria e Ortondontia. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia. 

Materiais Dentários. Dentística Operatória. Prótese Dentária. Procedimentos Clínicos 

Integrados. Ética profissional, Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 

Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema 

de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação 

atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, 

Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de 

Saúde e Pacto pela Saúde.  

 
ODONTÓLOGO – ESTOMATOLOGISTA: Patologia e Diagnóstico do aparelho 

estomatognático: lábios, dentes, mucosa oral, glândulas salivares, tonsilas palatinas e 

faríngeas. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. Farmacologia 

e Terapêutica Aplicada a Odontologia. Procedimentos Clínicos Integrados. Ética 

profissional, Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 

Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e 

de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas 

de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 

Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e 

Pacto pela Saúde. 

 

ODONTÓLOGO – PERIODONTO: Patologia e Diagnóstico periodontal e gengival. 

Radiologia Oral e Anestesia. Placa bacteriana. Odontologia Preventiva e Social. 

Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia. Procedimentos Clínicos 

Integrados. Ética profissional, Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 

Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema 

de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação 

atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, 

Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de 

Saúde e Pacto pela Saúde.  

 

ODONTÓLOGO – CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL: Patologia e 

Diagnóstico bucomaxilofacial. Cirurgia Buco Maxilo Facial. Traumatismo, 

deformidades facial congênitos e adquiridos, traumas e deformidades dos maxilares e da 

mandibola. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. 

Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia. Procedimentos Clínicos 

Integrados. Ética profissional, Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 

Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema 

de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação 

atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, 

Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de 

Saúde e Pacto pela Saúde.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1bios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saliva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tonsilas
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ODONTÓLOGO – ENDODONTIA: Patologia e Diagnóstico da polpa dentária, 

canais radiculares e tecidos periapicais. Carie, fraturas, traumas e lesões e próteses. 

Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. Farmacologia e 

Terapêutica Aplicada a Odontologia. Procedimentos Clínicos Integrados. Ética 

profissional, Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 

Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e 

de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas 

de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 

Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e 

Pacto pela Saúde.  

 

ODONTÓLOGO – ODONTOPEDIATRA: Odontopediatria. Escovação.  Patologia e 

Diagnóstico Oral Infantil. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e 

Social. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia. Procedimentos Clínicos 

Integrados. Ética profissional, Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 

Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema 

de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação 

atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, 

Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de 

Saúde e Pacto pela Saúde.  

 

ODONTÓLOGO – PARA ATENDIMENTO PNE: Técnicas de atendimento 

odontológico para pessoas especiais. Atendimento Patologia e Diagnóstico Oral. 

Radiologia Oral e Anestesia Odontologia Preventiva e Social. Farmacologia e 

Terapêutica Aplicada a Odontologia. Procedimentos Clínicos Integrados. Ética 

profissional, Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - 

Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e 

de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas 

de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 

Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e 

Pacto pela Saúde.  

 

PROFESSOR PEB III (25 HORAS) - EDUCAÇÃO FÍSICA: Contextualização 

sócio - política da Educação Física. Esporte na escola (teoria e prática 

conscientizadora), A cultura popular, o lazer e a Educação Física escolar na escola de 

Ensino Fundamental, O jogo: Características sócio - afetivas, motoras e cognitivas, Jogo 

cooperativo, O Ensino da Educação Física no Ensino Fundamental: Procedimentos 

metodológicos, Seleção de conteúdos, Parâmetros Curriculares Nacionais. VOLEIBOL: 

- Regras, sistema Operacional, Sistemas Ofensivos, Regulamento, Competição, 

Histórico. BASQUETEBOL: - Regras e Regulamentos, Competições, Sistemas 

Ofensivos, Sistemas Defensivos, Histórico. HANDEBOL: - Regras, Competições, 

Sistemas de ataque e defesa, Histórico. ATLETISMO: - Regras, Provas: corridas, saltos, 

arremessos, Competições: Jogos Regionais - Abertos - Olimpíadas, Materiais. 

NATAÇÃO: - Regras, Estilos, Largadas, Viradas, Índices Técnicos, revezamento, Jogos 

Regionais - Abertos - Competições - Olimpíadas. FUTEBOL DE SALÃO: - Regas, 

Regulamentos, Competições, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. FUTEBOL: - 

Regras, Competições, Regulamentos, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos.  

 

PROFESSOR PEB III (25 HORAS) - GEOGRAFIA: GEOGRAFIA GERAL E 

REGIONAL - O Espaço Natural em Transformação, Localização e fusos horários no 
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espaço geográfico, O interior da Terra e a crosta terrestre, Dinâmica climática, 

formações vegetais e paisagens naturais, Hidrosfera - Importância das águas no espaço 

geográfico; Representação do espaço, Noções cartográficas, Noções de sensoriamento 

remoto, A organização do Espaço Mundial, O espaço geográfico, Os elementos do 

espaço geográfico (sócio-econômico-naturais); A população Mundial, Estrutura, 

crescimento e distribuição populacional, A explosão demográfica X problemas de 

alimentação, Dinâmica e conflitos; Atividades industriais, Elementos básicos para 

industrialização, Tipos de indústrias, Processos de industrialização e urbanização, 

Atividades agropecuárias e sua evolução, Os modos e sistemas de produção 

(jardinagem, coletivista, comercial, subsistência, "plantation", intensivo e extensivo), A 

questão agrária; O espaço de Circulação, Fluxos comerciais de transportes e 

comunicações, O sistema financeiro internacional, O processo de globalização e suas 

implicações, Blocos econômicos; GEOGRAFIA DO BRASIL - A organização do 

Espaço Brasileiro, Posição geográfica do Brasil, A divisão regional (divisão do IBGE e 

geoeconômica), O espaço colonial e o espaço atual, O Brasil no contexto mundial, 

Recursos Naturais, Apropriação da natureza (noções de relevo, clima, hidrografia, 

vegetação e solos), A questão ambiental brasileira; Composição e a ocupação 

populacional, O crescimento, a dinâmica e a distribuição populacional, Dinâmica dos 

conflitos populacionais; A atividade industrial brasileira e sua evolução, Estrutura e 

distribuição industrial, Fontes energéticas e os recursos minerais, O processo de 

urbanização e suas conseqüências, Formas de organização do capital (estatal, privado 

nacional e transnacional), As atividades agrárias, Sistema de uso da terra e tipos de 

cultura, Modos de produção, Questões agrárias (estrutura agrária, reforma agrária e as 

relações de trabalho), Agricultura alternativa; Os fluxos nacionais e internacionais, A 

importância dos meios de comunicação, Os transportes e o comércio na organização do 

espaço.Parâmetros Curriculares Nacionais.  

 

PROFESSOR PEB III (25 HORAS) - HISTÓRIA: Fundamentos teóricos do 

pensamento histórico - História Positivista, Marxista, Nova História e as correntes 

atuais do pensamento historiográfico. TRABALHO E SOCIEDADE - Organização 

temporal e espacial das relações sociais de produção, destacando o trabalho na 

Modernidade. O trabalho no capitalismo, terceirização, o trabalho informal, diferentes 

tipos de exploração, alienação e os movimentos de resistência. CULTURA - 

Representações culturais, mudanças culturais relacionadas aos meios de comunicação e 

aos movimentos sociais. Lei 10639/2003 e Lei 11645/2008. IDÉIAS E PRÁTICAS 

REVOLUCIONÁRIAS - Tecnológicas: industrial e dos meios de comunicação. Sociais: 

movimentos feministas e de jovens; ascensão do proletariado; as lutas étnicas. Políticas 

e ideológicas: grupos e correntes de contestação. PODER E VIOLÊNCIA - Regimes 

autoritários do mundo contemporâneo e poder dos grupos organizados. Movimentos de 

resistências e reivindicatórios. GLOBALIZAÇÃO - Meios de comunicação e transporte. 

A invenção da imprensa e divulgação de ideias. Novas formas de integração e 

desintegração econômica e distribuição de poder. A modernização do Brasil. NAÇÃO E 

NACIONALIDADE - O princípio das nacionalidades e a formação do Estado Nacional 

Brasileiro. Culturas e identidades. CIDADANIA - O Estado e a participação política do 

cidadão. Cidadania e liberdade: escravidão na Antigüidade e nos tempos modernos, 

servidão, movimentos em prol da igualdade étnica. Cidadania e manifestações culturais. 

Movimentos de preservação da memória nacional e dos grupos sociais. A construção de 

noções de temporalidade na história ensinada. Parâmetros Curriculares Nacionais.  
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PROFESSOR PEB III (40 HORAS) - LIBRAS: O deficiente físico; Deficiência 

múltipla; Classificação das deficiências; A criança deficiente e a família; O deficiente e 

a linguagem; Parâmetros Curriculares Nacionais. O comportamento do deficiente; 

Atividades gerais para os deficientes; A Psicomotricidade; O brinquedo; Nível 

intelectual e a idade cronológica; Os exames de detecção das deficiências; A Psicologia 

no auxílio à Educação e compreensão dos deficientes; A sexualidade do deficiente; O 

Esporte; Terapia Ocupacional. Publicações do MEC sobre inclusão e educação especial. 

Legislação sobre deficientes e sobre LIBRAS.  

 

PROFESSOR PEB III (25 HORAS) - LÍNGUA PORTUGUESA: FONÉTICA: 

Letra e Fonema; Encontros vocálicos, consonantais e dígrafos; Sílaba; Acentuação 

Gráfica; novo acordo ortográfico; MORFOLOGIA: Estrutura e processos da formação 

de palavra; Classes de palavras: Substantivos: classificação, flexão e grau; Adjetivo: 

classificação, flexão e grau; Pronomes: classificação, flexão e grau; Verbos: 

classificação, conjugação, vozes; ANÁLISE SINTÁTICA: Frase, oração e período; 

Termos da oração; Tipos de período; Orações coordenadas, subordinadas e reduzidas; 

Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; PRÁTICA DE LEITURA, 

PRODUÇÃO DE TEXTOS E CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS; LITERATURA: 

História literária; Teoria da literatura; A literatura infantil e juvenil na escola; O ensino 

da Língua Portuguesa no Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

PROFESSOR PEB III (25 HORAS) - MATEMÁTICA: Sistema de numeração 

decimal; Operações com números naturais; Divisibilidade; Números racionais 

absolutos; Noções de reta, semi-reta e segmento de reta; Circunferência - superfície 

esférica, esfera; Números inteiros e racionais; Cálculo literal; Medidas de ângulo; 

Verificação experimental e demonstração do Teorema a soma das medidas dos ângulos 

internos de um triângulo; Equações e inequações do 1º grau; Proporcionalidade; Razões 

e proporções; Áreas e perímetros - Teorema de Pitágoras, verificação experimental; 

Números Irracionais; Fatoração e expressões algébricas; Equações do 2º grau; Noções 

de estatística; Teorema fundamental da proporcionalidade; Teorema de Tales; 

Demonstração do Teorema de Pitágoras; Progressão aritmética; Trigonometria da 1ª 

volta e funções circulares; Análise combinatória; Geometria espacial e analítica; 

Sistemas lineares; Matemática Financeira; Números Complexos; Função Logarítmica; 

Função Exponencial; Probabilidade; Função do 1º e 2º Grau; Progressão Geométrica. 

Parâmetros Curriculares Nacionais.  

 

PROFESSOR PEB III (25 HORAS) - SÉRIES INICIAS: Reflexões sobre novos 

olhares de alfabetização, letramento, As relações entre ensino e aprendizagem na sala de 

aula, A Metodologia nas áreas do conhecimento, A importância do jogo na educação, 

Análise e interpretação de textos, A leitura, A Literatura Infantil - 1ª ao 5ª ano, O 

comportamento infantil - 7 a 10 anos, A criança e as normas escolares. Critérios para 

seleção dos conteúdos de ensino. - Planejamento de atividades de ensino. Critérios para 

análise e seleção de livros didáticos e outros recursos. Metodologia do Ensino e 

Conteúdos Básicos de: Estudos Sociais, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

Educação Artística, Educação Física/Recreação e Alfabetização. Tecnologias 

Audiovisuais e informática voltada à Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais.  
 

PSICÓLOGO: Teorias e técnicas psicoterápicas e teorias e técnicas psicoterápicas de 

fundamentação psicanalítica (infância, adolescência, idade adulta e velhice). O processo 

psicodiagnóstico e as técnicas projetivas (infância e adolescência). Modelos de 
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psicoterapia. Aplicações clínicas das psicoterapias. Avaliação, métodos e técnicas 

psicoterápicas. Manejo clínico das técnicas psicoterápicas. Conhecimentos gerais e 

específicos dos conceitos clínicos e terapêuticos fundamentais na psiquiatria e na saúde 

mental. Modelos de Psicologia do Desenvolvimento, Psicanalítico, Piagetiano, 

Aprendizagem Social. Cidadania, classes populares e doença mental. Política de saúde 

mental no Brasil: visão histórica; Medicina, psiquiatria, doença mental; Epidemiologia 

social das desordens mentais; Considerações sobre terapêuticas ambulatoriais em saúde 

mental; Perspectivas da psiquiatria pós-asilar no Brasil; Saúde mental e trabalho; A 

história da Loucura: o modelo hospitalar e o conceito de doença mental; As Reformas 

Psiquiátricas; Legislação em Saúde Mental; Nosologia, Nosografia e psicopatologia: a 

clinica da Saúde Mental. Articulação entre clínica e reabilitação psicossocial. Projeto 

Terapêutico. Multidisciplinariedade. Noções básicas de psicanálise e suas interfaces 

com a saúde mental; Psicologia e Educação. Transtornos de Personalidade. Organização 

dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, 

controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 

tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque 

estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.  

 

TÉCNICO AGRÍCOLA: Tecnologia Rural, Planejamento e Gestão, Produção Animal 

e Produção Vegetal. Programas de produção e manejo de hortaliças, frutíferas e culturas 

anuais e identificar as formas de propagação; Sintomas das principais doenças e 

carências das plantas, orientar as formas de prevenção e controle e o uso adequado de 

defensivos agrícolas; Conhecimento, manejo e conservação adequada do solo e projetar 

a recomendação de corretivos e fertilizantes, reconhecendo os seus efeitos benéficos e 

nocivos no ambiente;Leitura de dados topográficos e do desenho da área, determinar 

cotas, coordenadas, utilizar escalas e demarcar curvas de nível; Funções de máquinas e 

implementos e ferramentas agrícolas e sua manutenção; Segurança no trabalho com 

relação a máquinas, implementos e defensivos agrícolas;Sistemas de irrigação e 

drenagem;Conhecimento das principais construções e instalações agrícolas; Análise de 

projetos agropecuários, planos de produção, cronograma de implantação e avaliação da 

sua viabilidade financeira; Conhecimentos de informática e elaboração textos técnicos, 

planilhas, formulários, gráficos e relatórios;Principais processos e técnicas de fabricação 

e conservação de produtos agroindustriais. Lei Orgânica do Município de Pimenta 

Bueno. 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 40 HORAS: Técnicas Fundamentais em 

Enfermagem: Registro de Enfermagem, com evolução do paciente, sinais vitais 

(TPR/PA), peso, altura, mobilização, higiene corporal, controle hídrico, administração e 

preparo de medicamentos; orientações pertinentes ao autocuidado, promoção do 

conforto físico, auxílio em exames e coleta de materiais para exames. Lei do exercício 

profissional: Decreto que regulamenta a profissão; código de ética do profissional de 

Enfermagem; Legislação do Sistema Único de Saúde. Saúde Pública: Participar da 

vigilância epidemiológica, imunizações, programas de atenção à saúde do adulto, 

mulher, criança e adolescente; conhecer doenças infecto parasitárias e demais patologias 

atendidas na rede básica; Atentar para a importância das ações educativas a respeito de 

higiene e saneamento básico e suas implicações com a saúde. Noções de Enfermagem 

Médico-cirúrgica: Assistência a pacientes portadores de doenças crônicas (hipertensão 

arterial, diabetes mellitus, asma, bronquite, pneumonia). Rotinas de esterilização, 

preparo de material e prevenção de infecção hospitalar. Noções de Enfermagem 
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Materno-Infantil: Assistência ao pré-natal/pré-parto/puerpério; cuidados imediatos com 

recém-nascido, e seu conforto, higiene, segurança e alimentação. Cuidados com recém-

nascido filho de cliente com patologias de bases com diabetes mellitus e hipertensão 

arterial. Noções de Enfermagem em Pronto-Socorro: Reconhecer situações que 

envolvam pacientes em risco de vida, auxiliando-os com técnicas científicas; Ética 

profissional. Normas e diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Lei Orgânica do 

Município de Pimenta Bueno. 

 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO: Noções básicas de biologia molecular, Técnicas de 

biologia molecular para diagnóstico de doenças em humanos, incluindo extração de 

DNA e RNA, digestão de DNA por endonuclease de restrição, eletroforese, clonagem, 

PCR, proteômica; fundamentos e aplicações, Noções de diagnóstico sorológico e por 

biologia molecular de doenças causadas por vírus, Noções básicas de biossegurança e 

boas práticas de laboratório, Noções básicas de informática. Esterilização.  

 

TÉCNICO EM AGRIMENSURA: Informática Aplicada a Geomática, Desenho 

Técnico aplicado à Geomática, Geociências, Topografia. Desenho Topográfico, 

Sensoriamento Remoto, Legislação e Avaliação de Terras, Geoprocessamento, Desenho 

assistido por computador, Cartografia, Geodésia, Traçado de Estradas, Parcelamento de 

Solo e Urbanização, legislação Municipal, Estatuto das cidades, Levantamento 

Hidrográfico, Georreferenciamento. Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

 

TÉCNICO EM ARQUIVO: Noções técnicas de Arquivologia; História e evolução dos 

arquivos: origem, fases da história dos arquivos. Gestão documental: origem, conceitos, 

objetivos, princípios arquivísticos, fases da gestão, níveis de aplicação, modelos de 

gestão, ciclo de vida dos documentos. Classificação de documentos: conceito, objetivos, 

métodos de classificação, princípios da classificação, plano e/ou código de 

classificação. Avaliação e seleção de documentos: conceito, objetivos, comissões de 

avaliação, instrumentos de destinação, políticas de avaliação documental. Legislação 

arquivistica (disponível em www.arquivonacional.gov.br-conarq e www.arqsp.org.br): 

Ética profissional: código de ética profissional, análise e aplicações, condições para o 

bom desempenho da profissão, a formação ético-profissional do arquivista. Declaração 

Universal sobre os arquivos. Noções de Informática. Lei Orgânica do Município de 

Pimenta Bueno. 

 

TÉCNICO EM BIBLIOTECA: Biblioteconomia, documentação e ciência da 

informação: teorias, conceitos e definições. Biblioteca pública: planejamento, 

organização e administração. Formação e desenvolvimento de coleções: políticas e 

rotinas de seleção e aquisição de material documentário, avaliação de coleções. 

Tratamento técnico da informação: catalogação (AACR2), classificação e indexação. 

Serviço de referência e informação: princípios e fundamentos; disseminação da 

informação; comutação bibliográfica; serviços e produtos de informação (tradicionais e 

automatizados); marketing. Normas da ABNT sobre documentação. Gestão da 

informação e do conhecimento. Noções de Informática. Lei Orgânica do Município de 

Pimenta Bueno. 

  

TÉCNICO EM CONTABILIDADE: Os princípios fundamentais de contabilidade e 

as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público,NBCASP; Manual de 

contabilidade aplicada ao setor publico - MCASP; Contabilidade pública: conceito, 

campo de atuação e regimes contábeis;Orçamento público: conceito, elaboração, ciclo 
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orçamentário, exercício financeiro, princípios orçamentários; Sistemas contábeis: 

orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação;Créditos adicionais: conceito, 

classificação, indicação e especificação de recursos;Sistemas de contas: conceito, 

nomenclatura e função das contas; Demonstrativos da gestão: balanço orçamentário, 

balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais; 

Normas de escrituração. RECEITA PÚBLICA - Receita Orçamentária, Receita Extra 

Orçamentária, Arrecadação, Recolhimento, Receita da Dívida Ativa, Operações de 

Crédito, Vinculações Constitucionais da Receita Pública; DESPESA PÚBLICA - 

Despesa Orçamentária, Despesa Extra Orçamentária, Empenho, Liquidação, 

Pagamento, Restos a Pagar, Despesas pelo Regime de Adiantamento; Fundos Especiais; 

PATRIMÔNIO PÚBLICO - Substância Patrimonial, Contra Substância Patrimonial, 

Ativo Financeiro, Passivo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Permanente e 

Situação Líquida. LICITAÇÕES.  Lei 4320/64, Lei Complementar 101, de 04/05/2000, 

Lei Federal 8.666/93. Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

 

TÉCNICO EM ELETRICIDADE: FUNDAMENTOS DA ELETRICIDADE: noções 

sobre a constituição da matéria; noções sobre a energia elétrica; potência elétrica; tensão 

elétrica; corrente elétrica CC e CA; definição de resistência elétrica; geradores; motores 

de transformadores; MATERIAIS ELÉTRICOS: conhecimentos dos principais tipos de 

condutores elétricos (fios e cabos); ampacidade dos condutores de acordo com sua 

bitola; principais tipos de condutores; eletrodutos; noções sobre dispositivos de 

comandos e proteção; disjuntores; fusíveis Diazed e NH; chaves seccionadas NH, 

Contadores, relés fotoelétricos individual e coletivo; dispositivo residual OR; relés 

temporizados; principais tipos de lâmpadas (incandescentes, halôgenas, fluorescentes e 

demais lâmpadas de descarga elétrica; conhecimento, finalidade e manuseio de 

ferramentas, alicates, chave de fendas, chave Philips, guincho portátil para tração de 

rede de distribuição de energia elétrica, serra-copo, escadas; noções sobre instrumentos 

de medição multímetros, alicates voltamperimétricos e luxímeros.INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS: ligações de lâmpadas e interruptores simples e paralelo, ligação de 

tomadas, ligação de reatores de lâmpadas fluorescentes, vapor de mercúrio, vapor de 

sódio e vapor metálico; noções sobre ligação de motores através de chave de partida 

direta, estrela triângulo, compensadora e de partida com soft-start e inversos de 

freqüência, Equipamentos de Proteção Individual ( EPI) e Segurança do Trabalho. Lei 

Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

 

TÉCNICO EM FARMÁCIA: Prevenção e Biossegurança no Trabalho, Bioestatística, 

Farmacologia, Farmacotécnica Alopática, Farmácia Pública, Dispensação e Legislação, 

Farmacêutica, Botânica, Farmacognosia e Fitoterapia¸ Farmacotécnica Homeopática, 

Cosmetologia, Conservação e Esterilização de Medicamentos e Ambientes, Gestão de 

Qualidade e Gestão Ambiental.  

 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL: Conhecimentos básicos das estruturas 

anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da cavidade bucais e demais 

componentes do aparelho estomatognático. Conhecimento da fisiologia da mastigação e 

deglutição. Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da 

representação gráfica e numérica. Características gerais e idade de irrupção dentária. 

Morfologia da dentição. Noções gerais de microbiologia. Meios de proteção de infecção 

na prática odontológica. Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e 

herpes. Formação e colonização da placa bacteriana. Higiene bucal: importância, 

definição e técnicas. Doença periodontal: etiologia, classificação, características 



30 

 

clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção. Cárie dental: etiologia, 

classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção, 

métodos de prevenção e identificação de grupos de risco. Uso de fluoretos como 

medicamento em suas variadas formas e toxicologia. Técnicas radiográficas intrabucais 

clássicas e suas variações. Técnicas de afiação do instrumental periodontal. Técnicas de 

isolamento do campo operatório. Proteção do complexo dentina-polpa. Técnicas de 

aplicação de materiais restauradores. Técnicas de testes de vitalidade pulpar. Conceitos 

de promoção de saúde. Elaboração e aplicação de programas educativos em saúde 

bucal. Conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento odontológico. 

Reconhecimento e aplicação dos instrumentos odontológicos. Ética profissional.  

 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA: Noções avançadas de informática: Editor de textos 

Microsoft Word - criar, editar, formatar e imprimir documentos; criar e manipular 

tabelas; inserir e formatar gráficos e figuras; interação entre aplicativos. Planilha 

eletrônica Microsoft Excel - criar, editar, formatar e imprimir planilhas; utilizar 

fórmulas e funções; gerar gráficos; importar e exportar dados; classificar e organizar 

dados; interação entre aplicativos. Conceito de Internet e Intranet, Conceitos de 

organização de arquivos e métodos de acesso. Instalação e customização dos sistemas 

operacionais: Windows 98/ME/2K/XP: Fundamentos; Instalação; Configuração. 

Instalação e customização do sistema operacional Linux (Distribuição Debian). Lei 

Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: Sistema de segurança do trabalho; 

Riscos e causas de acidentes; Prevenção de acidentes de trabalho; Fatores de riscos de 

acidentes; Normas e dispositivos de segurança; Fatores inseguros; Inspeção em postos 

de combate a incêndios, mangueiras, hidrantes, extintores e outros; Desenvolvimento da 

mentalidade prevencionista dos servidores; Instruções e orientação na elaboração e 

cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes; Legislação; Principais causas e motivos 

de acidente do trabalho; Fatores que influenciam o triângulo do fogo; Tipos de 

extintores; CIPA - SIPAT; Mapeamento de risco; Tipos de Treinamentos. Normas 

regulamentadoras (NR), aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978. Lei 

Orgânica do Município de Pimenta Bueno. 

 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA: Os aparelhos de Raio X; Os filmes de Raio X; A 

tomografia - aplicações; A ultra-sonografia - aplicações; Exames radiológicos - 

aplicações; Qualificação do Técnico em Radiologia; Lei Federal 7.394 de 29/1 0/1 985 

que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia; Decreto Federal 92.790 

de 17/06/1986 que regulamenta a Lei 7.394 de 29/10/1985; Resolução nº 02 de maio de 

2005 do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia.  

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Psiquiatria; Reabilitação Física; A Pré-Escola - 

Área Educacional; Coordenação Motora; Geriatria ou Gere ontologia; Deficiência 

Mental; Oficina de Produção protegida.  


