
 

Disciplinas / Conteúdo Programático da Prova Objetiva

FONTES DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA A ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES

Disciplina 

Língua Portuguesa Interpretação de texto(s). Sílaba e divisão silábica. Classes gramaticais: Substantivo, gênero 
(masculino e feminino), número (singular e plural) e grau (diminutivo e aumentati
do substantivo (

Conhecimentos Gerais Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos, sociais e atuais do 
Município de Videira (SC). Atualidades econômicas

 

 

Disciplina 

Língua Portuguesa Interpretação de texto(s). Sílaba e divisão silábica. Classes gramaticais: Substantivo, gênero 
(masculino e feminino), número (sing
do substantivo (próprio, comum e coletivo). Adjetivo (número e gênero).

Conhecimentos Gerais Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos, sociais e atuais do 
Muni

 

Disciplina 

Língua Portuguesa Interpretação de texto. Significação das Palavras: Sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado 
das palavras. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Grafia das palavras. Morfologia. Emprego dos 

Anexo III 
Disciplinas / Conteúdo Programático da Prova Objetiva 

 
FONTES DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA A ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES

 
CONTEÚDOS GERAIS 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

Conteúdos Programáticos 

Interpretação de texto(s). Sílaba e divisão silábica. Classes gramaticais: Substantivo, gênero 
(masculino e feminino), número (singular e plural) e grau (diminutivo e aumentati
do substantivo (próprio, comum e coletivo). Adjetivo (número e gênero).

Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos, sociais e atuais do 
Município de Videira (SC). Atualidades econômicas e políticas, em nível local e nacional.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

Conteúdos Programáticos 

Interpretação de texto(s). Sílaba e divisão silábica. Classes gramaticais: Substantivo, gênero 
(masculino e feminino), número (singular e plural) e grau (diminutivo e aumentativo). Classificação 
do substantivo (próprio, comum e coletivo). Adjetivo (número e gênero).

Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos, sociais e atuais do 
Município de Videira (SC). Atualidades econômicas e políticas, em nível local e nacional.

 
NÍVEL MÉDIO 

 

Conteúdos Programáticos 

Interpretação de texto. Significação das Palavras: Sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado 
das palavras. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Grafia das palavras. Morfologia. Emprego dos 

FONTES DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA A ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES 

Interpretação de texto(s). Sílaba e divisão silábica. Classes gramaticais: Substantivo, gênero 
(masculino e feminino), número (singular e plural) e grau (diminutivo e aumentativo). Classificação 

Adjetivo (número e gênero). 

Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos, sociais e atuais do 
e políticas, em nível local e nacional. 

Interpretação de texto(s). Sílaba e divisão silábica. Classes gramaticais: Substantivo, gênero 
ular e plural) e grau (diminutivo e aumentativo). Classificação 

do substantivo (próprio, comum e coletivo). Adjetivo (número e gênero). 

Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos, sociais e atuais do 
cípio de Videira (SC). Atualidades econômicas e políticas, em nível local e nacional. 

Interpretação de texto. Significação das Palavras: Sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado 
das palavras. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Grafia das palavras. Morfologia. Emprego dos 



 

pronomes. Emprego dos verbos. Regras gramaticais. Regência nominal e verbal. Concordância 
nominal e verbal. Emprego dos porquês. Crase. Linguagem figurada. Conota
de linguagem.

Conhecimentos Básicos de Informática Sistema Operacional 
uso do 
documentos recentes, 
com
Windows

novo, salvar, abrir, imprimir, proteger com senha,
fonte, espaçamento, parágrafo,
Edição de
páginas, trabalhar com cabeçalho e rodapé, inserir figuras, quebrar páginas.
documentos: modo normal, 
margens, tamanho do papel, orientação para
eliminar células, formatar
palavras
de trabalho: células, linhas e colunas, deslocamento do cursor na planilha, área
de edição, pastas de trabalho. Células: selecionar, copiar,
proteger, inserir dados. Formatação de
moedas, alinhamento, borda,
Correio Eletrônico 
avançar, retroceder e recarregar páginas, favoritos, 
pop-

arquivos.
- Versões dos 
a) Sistema operacional Windows XP e Windows 7;
b) Editores de textos e planilhas eletrônicas Microsoft Office XP,
Microsoft Office 2007 e BR Office 2.0;
c) Browser Internet Explorer 8.0, Firefox 6.0.1 e Google Chrome.

Conhecimentos Gerais Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais e 
atuais do Município, da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, da Região Sul, do País 

pronomes. Emprego dos verbos. Regras gramaticais. Regência nominal e verbal. Concordância 
nominal e verbal. Emprego dos porquês. Crase. Linguagem figurada. Conota
de linguagem. 

Sistema Operacional – Características da interface gráfica: manipulação de janelas, acesso a menus, 
uso do mouse, área de trabalho, barra de tarefas e de inicialização rápida. Botã
documentos recentes, painel de controle, impressoras, desligar. Utilização do 
com arquivos e pastas, atalhos, modos de visualização, unidades de rede, lixeira.
Windows: calculadora, bloco de notas, paint. Editores de Textos 

novo, salvar, abrir, imprimir, proteger com senha, propriedades. Formatação de documentos: 
fonte, espaçamento, parágrafo, tabulação, maiúsculas e minúsculas, marcadores e numeração. 
Edição de documentos: localizar e substituir texto, selecionar, recortar, copiar, colar, numerar
páginas, trabalhar com cabeçalho e rodapé, inserir figuras, quebrar páginas.
documentos: modo normal, layout de impressão, zoom, tela inteira.
margens, tamanho do papel, orientação para impressão. Tabelas: criar tabela, selecionar, inserir e 
eliminar células, formatar tabela, classificar. Ferramentas adicionais: verificar ortografia, corrigir 
palavras automaticamente, definir idioma, trabalhar com mala direta. Planilhas Eletrônicas 
de trabalho: células, linhas e colunas, deslocamento do cursor na planilha, área
de edição, pastas de trabalho. Células: selecionar, copiar, recortar, colar, transpor, limpar, eliminar, 

teger, inserir dados. Formatação de células e planilhas: formatar números, textos, datas e 
moedas, alinhamento, borda, fonte, padrões, formatação condicional. Utilização da Internet e 
Correio Eletrônico – Navegação: noções sobre endereços, configuração do 
avançar, retroceder e recarregar páginas, favoritos, download e upload 

-ups e cookies. Correio eletrônico: endereços de e-mail, escrever
arquivos. 

Versões dos softwares utilizados no programa: 
a) Sistema operacional Windows XP e Windows 7; 
b) Editores de textos e planilhas eletrônicas Microsoft Office XP, 
Microsoft Office 2007 e BR Office 2.0; 
c) Browser Internet Explorer 8.0, Firefox 6.0.1 e Google Chrome. 

Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais e 
atuais do Município, da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, da Região Sul, do País 

pronomes. Emprego dos verbos. Regras gramaticais. Regência nominal e verbal. Concordância 
nominal e verbal. Emprego dos porquês. Crase. Linguagem figurada. Conotação e denotação. Vícios 

Características da interface gráfica: manipulação de janelas, acesso a menus, 
, área de trabalho, barra de tarefas e de inicialização rápida. Botão Iniciar: programas, 

, impressoras, desligar. Utilização do Explorer: operações 
arquivos e pastas, atalhos, modos de visualização, unidades de rede, lixeira. Acessórios do 

int. Editores de Textos - Manipulação de documentos: 
propriedades. Formatação de documentos: 

sculas, marcadores e numeração. 
localizar e substituir texto, selecionar, recortar, copiar, colar, numerar 

páginas, trabalhar com cabeçalho e rodapé, inserir figuras, quebrar páginas. Exibição de 
, tela inteira. Configuração de documentos: 

impressão. Tabelas: criar tabela, selecionar, inserir e 
tabela, classificar. Ferramentas adicionais: verificar ortografia, corrigir 

com mala direta. Planilhas Eletrônicas – Área 
de trabalho: células, linhas e colunas, deslocamento do cursor na planilha, área de impressão, barra 

recortar, colar, transpor, limpar, eliminar, 
células e planilhas: formatar números, textos, datas e 

fonte, padrões, formatação condicional. Utilização da Internet e 
noções sobre endereços, configuração do browser, acessar links, 

upload de arquivos, gerenciamento 
, escrever e enviar mensagens, anexar 

Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais e 
atuais do Município, da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, da Região Sul, do País 



 

e em nível global. Identificação de autoridades do 
Município, relacionadas ao Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, segundo os 
respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de outros países, ou de lideranças de influência 
regional, nacional ou mundia
históricos, geográficos, políticos e político
meio ambiente, aquecimento global, fontes de energia, notadamente, as renováveis. Atualidades 
econôm

 
 

NÍVEL MÉDIO PARA OS CARGOS: Motorista I e II, Técnico em Agrimensura, Técnico Eletricista

Disciplina 

Língua Portuguesa Interpretação de texto. Significaç
das palavras. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Grafia das palavras. Morfologia. Emprego dos 
pronomes. Emprego dos verbos. Regras gramaticais. Regência nominal e verbal. Concordância 
nomina
de linguagem.

Matemática  Conjuntos; Números Naturais; Múltiplos e Divisores; Números Inteiros; Números Racionais; 
Números Reais; Sistema de Numeração Decimal; Opera
Decimal de Medidas de: Comprimento, Superfície,
Monetário Brasileiro; Equações;
Regra de Três;
de 1º e 2º graus; Função Modular; Função Exponencial e Logarítima; Progressões
Trigonometria; Matrizes; Determinantes e Sistemas Lineares;
Números Bin
Matemática Financeira;

Conhecimentos Gerais Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais e 
atuais do Municípi
e em nível global. Identificação de autoridades do Governo Federal, do Governo do Estado e do 
Município, relacionadas ao Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário
respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de outros países, ou de lideranças de influência 

e em nível global. Identificação de autoridades do Governo Federal, do Governo do Estado e do 
Município, relacionadas ao Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, segundo os 
respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de outros países, ou de lideranças de influência 
regional, nacional ou mundial. Aspectos contemporâneos da humanidade. Conhecimentos 
históricos, geográficos, políticos e político-administrativos, em geral; conhecimentos atuais sobre 
meio ambiente, aquecimento global, fontes de energia, notadamente, as renováveis. Atualidades 
econômicas e políticas, em nível local, regional, estadual, nacional e mundial.

NÍVEL MÉDIO PARA OS CARGOS: Motorista I e II, Técnico em Agrimensura, Técnico Eletricista
 

Conteúdos Programáticos 

Interpretação de texto. Significação das Palavras: Sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado 
das palavras. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Grafia das palavras. Morfologia. Emprego dos 
pronomes. Emprego dos verbos. Regras gramaticais. Regência nominal e verbal. Concordância 
nominal e verbal. Emprego dos porquês. Crase. Linguagem figurada. Conotação e denotação. Vícios 
de linguagem. 

Conjuntos; Números Naturais; Múltiplos e Divisores; Números Inteiros; Números Racionais; 
Números Reais; Sistema de Numeração Decimal; Operações Fundamentais; Sistema Métrico 
Decimal de Medidas de: Comprimento, Superfície, Volume, Capacidade, Massa e Tempo; Sistema 
Monetário Brasileiro; Equações; Inequações e Sistemas de 1º e 2º Graus; Razões, Proporções; 
Regra de Três; Média; Juros; Porcentagens; Cálculo Algébrico; Potenciação e Radiciação; Funções
de 1º e 2º graus; Função Modular; Função Exponencial e Logarítima; Progressões
Trigonometria; Matrizes; Determinantes e Sistemas Lineares; Probabilidade; Análise Combinatória; 
Números Binomiais e Binômio de Newton; Números Complexos; Polinômios e Equações Algébricas; 
Matemática Financeira; Geometrias. 

Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais e 
atuais do Município, da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, da Região Sul, do País 
e em nível global. Identificação de autoridades do Governo Federal, do Governo do Estado e do 
Município, relacionadas ao Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário
respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de outros países, ou de lideranças de influência 

Governo Federal, do Governo do Estado e do 
Município, relacionadas ao Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, segundo os 
respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de outros países, ou de lideranças de influência 

l. Aspectos contemporâneos da humanidade. Conhecimentos 
administrativos, em geral; conhecimentos atuais sobre 

meio ambiente, aquecimento global, fontes de energia, notadamente, as renováveis. Atualidades 
regional, estadual, nacional e mundial. 

NÍVEL MÉDIO PARA OS CARGOS: Motorista I e II, Técnico em Agrimensura, Técnico Eletricista 

ão das Palavras: Sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado 
das palavras. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Grafia das palavras. Morfologia. Emprego dos 
pronomes. Emprego dos verbos. Regras gramaticais. Regência nominal e verbal. Concordância 

l e verbal. Emprego dos porquês. Crase. Linguagem figurada. Conotação e denotação. Vícios 

Conjuntos; Números Naturais; Múltiplos e Divisores; Números Inteiros; Números Racionais; 
ções Fundamentais; Sistema Métrico 

Volume, Capacidade, Massa e Tempo; Sistema 
Inequações e Sistemas de 1º e 2º Graus; Razões, Proporções; 

ens; Cálculo Algébrico; Potenciação e Radiciação; Funções 
de 1º e 2º graus; Função Modular; Função Exponencial e Logarítima; Progressões (PA e PG); 

Probabilidade; Análise Combinatória; 
Números Complexos; Polinômios e Equações Algébricas; 

Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais e 
o, da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, da Região Sul, do País 

e em nível global. Identificação de autoridades do Governo Federal, do Governo do Estado e do 
Município, relacionadas ao Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, segundo os 
respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de outros países, ou de lideranças de influência 



 

regional, nacional ou mundial. Aspectos contemporâneos da humanidade. Conhecimentos 
históricos, geográficos, políticos e político
meio ambiente, aquecimento global, fontes de energia, notadamente, as renováveis. Atualidades 
econômicas e políticas, em nível 

 
 
 
 

 

Disciplina 

Língua Portuguesa Compreensão e interpretação de texto. Significação das palavras: Sinônimos, antônimos, sentido 
próprio e figurado das palavras. Ortografia. Pontuação. Acentuação gráfica. Emprego das classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, nu
(classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordância verbal e nominal.
Crase. Emprego dos verbos. Regras gramaticais. Emprego dos porquês. Linguagem figurada. 
Conotação e de

Conhecimentos Básicos de Informática Sistema Operacional 
uso do 
documentos recentes, 
com arquivos e pastas, atalhos, modos de visualização, unidades de rede, lixeira. Acessórios do 
Windows

novo, salvar, abrir, imprimir, proteger com senha, propriedades. Formatação de documentos: 
fonte, espaçamento, parágrafo, tabulação, maiúsculas e minúsculas, marcadores e numeração. 
Edição de documentos: localiz
páginas, trabalhar com cabeçalho e rodapé, inserir figuras, quebrar páginas. Exibição de 
documentos: modo normal, 
marge
eliminar células, formatar tabela, classificar. Ferramentas adicionais: verificar ortografia, corrigir 
palavras automaticamente, definir idioma, trabalhar com mal
de trabalho: células, linhas e colunas, deslocamento do cursor na planilha, área de impressão, barra 

regional, nacional ou mundial. Aspectos contemporâneos da humanidade. Conhecimentos 
históricos, geográficos, políticos e político-administrativos, em geral; conhecimentos atuais sobre 
meio ambiente, aquecimento global, fontes de energia, notadamente, as renováveis. Atualidades 
econômicas e políticas, em nível local, regional, estadual, nacional e mundial.

NÍVEL SUPERIOR 

Conteúdos Programáticos 

Compreensão e interpretação de texto. Significação das palavras: Sinônimos, antônimos, sentido 
próprio e figurado das palavras. Ortografia. Pontuação. Acentuação gráfica. Emprego das classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção 
(classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordância verbal e nominal.
Crase. Emprego dos verbos. Regras gramaticais. Emprego dos porquês. Linguagem figurada. 
Conotação e denotação. Vícios de linguagem. 

Sistema Operacional – Características da interface gráfica: manipulação de janelas, acesso a menus, 
uso do mouse, área de trabalho, barra de tarefas e de inicialização rápida. Botão Inicia
documentos recentes, painel de controle, impressoras, desligar. Utilização do 
com arquivos e pastas, atalhos, modos de visualização, unidades de rede, lixeira. Acessórios do 
Windows: calculadora, bloco de notas, paint. Editores de Textos 

novo, salvar, abrir, imprimir, proteger com senha, propriedades. Formatação de documentos: 
fonte, espaçamento, parágrafo, tabulação, maiúsculas e minúsculas, marcadores e numeração. 
Edição de documentos: localizar e substituir texto, selecionar, recortar, copiar, colar, numerar 
páginas, trabalhar com cabeçalho e rodapé, inserir figuras, quebrar páginas. Exibição de 
documentos: modo normal, layout de impressão, zoom, tela inteira. Configuração de documentos: 
margens, tamanho do papel, orientação para impressão. Tabelas: criar tabela, selecionar, inserir e 
eliminar células, formatar tabela, classificar. Ferramentas adicionais: verificar ortografia, corrigir 
palavras automaticamente, definir idioma, trabalhar com mala direta. Planilhas Eletrônicas 
de trabalho: células, linhas e colunas, deslocamento do cursor na planilha, área de impressão, barra 

regional, nacional ou mundial. Aspectos contemporâneos da humanidade. Conhecimentos 
geral; conhecimentos atuais sobre 

meio ambiente, aquecimento global, fontes de energia, notadamente, as renováveis. Atualidades 
regional, estadual, nacional e mundial. 

Compreensão e interpretação de texto. Significação das palavras: Sinônimos, antônimos, sentido 
próprio e figurado das palavras. Ortografia. Pontuação. Acentuação gráfica. Emprego das classes de 

meral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção 
(classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordância verbal e nominal. 
Crase. Emprego dos verbos. Regras gramaticais. Emprego dos porquês. Linguagem figurada. 

Características da interface gráfica: manipulação de janelas, acesso a menus, 
, área de trabalho, barra de tarefas e de inicialização rápida. Botão Iniciar: programas, 

, impressoras, desligar. Utilização do Explorer: operações 
com arquivos e pastas, atalhos, modos de visualização, unidades de rede, lixeira. Acessórios do 

tores de Textos - Manipulação de documentos: 
novo, salvar, abrir, imprimir, proteger com senha, propriedades. Formatação de documentos: 
fonte, espaçamento, parágrafo, tabulação, maiúsculas e minúsculas, marcadores e numeração. 

ar e substituir texto, selecionar, recortar, copiar, colar, numerar 
páginas, trabalhar com cabeçalho e rodapé, inserir figuras, quebrar páginas. Exibição de 

, tela inteira. Configuração de documentos: 
ns, tamanho do papel, orientação para impressão. Tabelas: criar tabela, selecionar, inserir e 

eliminar células, formatar tabela, classificar. Ferramentas adicionais: verificar ortografia, corrigir 
a direta. Planilhas Eletrônicas – Área 

de trabalho: células, linhas e colunas, deslocamento do cursor na planilha, área de impressão, barra 



 

de edição, pastas de trabalho. Células: selecionar, copiar, recortar, colar, transpor, limpar, eliminar, 
proteger, i
moedas, alinhamento, borda, fonte, padrões, formatação condicional. Utilização da Internet e 
Correio Eletrônico 
avançar, retroceder e recarregar páginas, favoritos, 
pop-

arquivos.
 - Versões dos 
a) Sistema operacional Windows XP e Windows 7;
b) Editores de textos e planilhas eletrônicas Microsoft Office XP,
Microsoft Office 2007 e BR Office 2.0;
c) Browser Internet Explorer 8.0, Firefox 6.0.1 e Google Chrome.

 

 
CARGO 

 

Advogado CREAS 

DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito e conteúdo.
derivado. Eficácia, aplicação e integração das normas
Constituição. Controle de
Controle
municipais. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de
Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
constitucionais: 
de injunção e 
atribuições.
composição e atribuições. Princípios e normas referentes à Administração direta e
do Município na federação brasil
Leis Orgânicas Municipais e Intervenção nos
Município e o direito à saúde,
DIREITO ADMINISTRA

de edição, pastas de trabalho. Células: selecionar, copiar, recortar, colar, transpor, limpar, eliminar, 
proteger, inserir dados. Formatação de células e planilhas: formatar números, textos, datas e 
moedas, alinhamento, borda, fonte, padrões, formatação condicional. Utilização da Internet e 
Correio Eletrônico – Navegação: noções sobre endereços, configuração do 
avançar, retroceder e recarregar páginas, favoritos, download e upload 

-ups e cookies. Correio eletrônico: endereços de e-mail, escrever e enviar mensagens, anexar 
arquivos. 

Versões dos softwares utilizados no programa: 
a) Sistema operacional Windows XP e Windows 7; 
b) Editores de textos e planilhas eletrônicas Microsoft Office XP, 
Microsoft Office 2007 e BR Office 2.0; 
c) Browser Internet Explorer 8.0, Firefox 6.0.1 e Google Chrome. 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

Conteúdo Programático 

DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito e conteúdo. 
derivado. Eficácia, aplicação e integração das normas constitucionais. Leis Complementares à 
Constituição. Controle de constitucionalidade das leis. Não cumprimento de leis inconstitucionais. 
Controle jurisdicional: sistema difuso e concentrado. Controle de constitucionalidade das leis
municipais. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de
Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direitos e garantias individuais. Remédios 
constitucionais: habeas corpus, mandado de segurança, ação popular, direito de petição, mandado 
de injunção e habeas data. Separação de poderes, delegação. Pode
atribuições. Processo legislativo. Poder Executivo: composição e atribuições. Poder Judiciário:
composição e atribuições. Princípios e normas referentes à Administração direta e
do Município na federação brasileira. Criação e organização dos municípios. Autonomia municipal: 
Leis Orgânicas Municipais e Intervenção nos municípios. Ordem Social. Seguridade social. O 
Município e o direito à saúde, assistência social e educação. Advocacia pública. 
DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios constitucionais do Direito Administrativo. Controle interno e 

de edição, pastas de trabalho. Células: selecionar, copiar, recortar, colar, transpor, limpar, eliminar, 
nserir dados. Formatação de células e planilhas: formatar números, textos, datas e 

moedas, alinhamento, borda, fonte, padrões, formatação condicional. Utilização da Internet e 
noções sobre endereços, configuração do browser, acessar links, 

upload de arquivos, gerenciamento 
, escrever e enviar mensagens, anexar 

 Poder constituinte original e 
constitucionais. Leis Complementares à 

stitucionalidade das leis. Não cumprimento de leis inconstitucionais. 
jurisdicional: sistema difuso e concentrado. Controle de constitucionalidade das leis 

municipais. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. 
Direitos e garantias individuais. Remédios 

de segurança, ação popular, direito de petição, mandado 
Separação de poderes, delegação. Poder Legislativo: composição e 

Processo legislativo. Poder Executivo: composição e atribuições. Poder Judiciário: 
composição e atribuições. Princípios e normas referentes à Administração direta e indireta. Posição 

municípios. Autonomia municipal: 
municípios. Ordem Social. Seguridade social. O 

assistência social e educação. Advocacia pública.  
Princípios constitucionais do Direito Administrativo. Controle interno e 



 

externo da
administrador público. Responsabilidade dos prefeitos municipais.
Autarquias, associações públicas, empresas
mista. Consórcio. Controle
conceito,
Ato administrativo punitivo. Ato administrativo: anulação, revisão e
jurisdicional. Procedimento administrativo: conceito, princípios,
natureza jurídica, finalidades, espécies. Dispensa
classificação. Concessão, permissão e
categorias, direitos e
vacância.
administrativo disciplinar. Regime previdenciário do servidor público. Concurso
Responsabilidade Extracontratual do Estado.
agentes públicos. Responsabilidade pela omissão ou
responsabilidade. Responsabilidade civil
Lei Federal n
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Princípios constitucionais e gerais de processo civil.
sistemas de controle da constitucionalidade. Ação direta de
normativo. Ação declaratória de
Fundamental.
Seqüestro de renda. Jurisdição. Jurisdição contenciosa e voluntária. Competência:
e critérios de 
de competência. Atos processuais:
nulidades. As pessoas
suspensão
Antecipação da tutela de mérito. Tutelas de urgência. Petição inicial.
Reconvenção e exceções. Impugnação ao valor da
assistência. Intervenção de terceiros.
gerais, sistema,
Noções gerais, 
Repercussão Geral. O processo nos tribunais.

externo da Administração Pública. Administração pública: conceito, estrutura, poderes e
administrador público. Responsabilidade dos prefeitos municipais. Administraçã
Autarquias, associações públicas, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia 
mista. Consórcio. Controle da administração indireta. Poderes administrativos. Ato administrativo: 
conceito, elementos, atributos, espécies. Discricionariedade e vinculação. Abuso e desvio de
Ato administrativo punitivo. Ato administrativo: anulação, revisão e
jurisdicional. Procedimento administrativo: conceito, princípios, pressupostos, objetivos. Licitação: 

ureza jurídica, finalidades, espécies. Dispensa e inexigibilidade. Serviço público: conceito, 
classificação. Concessão, permissão e autorização. Agentes públicos. Servidores públicos: conceito, 
categorias, direitos e deveres. Cargo, emprego e função: norma
vacância. Responsabilidades dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo
administrativo disciplinar. Regime previdenciário do servidor público. Concurso
Responsabilidade Extracontratual do Estado. Responsabilidade pelos atos
agentes públicos. Responsabilidade pela omissão ou deficiência de serviço. Excludentes de 
responsabilidade. Responsabilidade civil pessoal dos agentes públicos. Improbidade administrativa. 
Lei Federal n.º 8.429/92. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Princípios constitucionais e gerais de processo civil.
sistemas de controle da constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo. Ação declaratória de constitucionalidade. Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Intervenção federal e estadual.
Seqüestro de renda. Jurisdição. Jurisdição contenciosa e voluntária. Competência:
e critérios de determinação da competência. Modificações da competência. Declaração e conflitos 
de competência. Atos processuais: classificação, forma, tempo, lugar, prazo, comunicação e 
nulidades. As pessoas jurídicas de direito público no processo civil. Especificidade
suspensão e extinção do processo. Processo de conhecimento. Procedimentos e suas
Antecipação da tutela de mérito. Tutelas de urgência. Petição inicial.
Reconvenção e exceções. Impugnação ao valor da causa. Revelia e seus efeitos. Litisconsórcio e 
assistência. Intervenção de terceiros. Julgamento conforme o estado do processo. Provas. Noções 
gerais, sistema, espécies, produção. Audiência. Sentença e coisa julgada. Ação rescisória.
Noções gerais, princípios, espécies. Recurso adesivo. Recursos regimentais. Recurso Extraordinário e 
Repercussão Geral. O processo nos tribunais. Uniformização de jurisprudência. Súmula Vinculante. 

Administração Pública. Administração pública: conceito, estrutura, poderes e deveres do 
Administração Indireta: conceito. 

públicas, fundações públicas e sociedades de economia 
da administração indireta. Poderes administrativos. Ato administrativo: 

es. Discricionariedade e vinculação. Abuso e desvio de poder. 
Ato administrativo punitivo. Ato administrativo: anulação, revisão e revogação. Controle 

pressupostos, objetivos. Licitação: 
e inexigibilidade. Serviço público: conceito, 

autorização. Agentes públicos. Servidores públicos: conceito, 
deveres. Cargo, emprego e função: normas constitucionais, provimento, 

Responsabilidades dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo 
administrativo disciplinar. Regime previdenciário do servidor público. Concurso público. 

Responsabilidade pelos atos danosos praticados pelos 
deficiência de serviço. Excludentes de 

pessoal dos agentes públicos. Improbidade administrativa. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Princípios constitucionais e gerais de processo civil. O processo civil nos 
inconstitucionalidade de lei ou ato 

lidade. Argüição de Descumprimento de Preceito 
Declaração incidental de inconstitucionalidade. Intervenção federal e estadual. 

Seqüestro de renda. Jurisdição. Jurisdição contenciosa e voluntária. Competência: conceito, espécies 
competência. Declaração e conflitos 

classificação, forma, tempo, lugar, prazo, comunicação e 
jurídicas de direito público no processo civil. Especificidades. Formação, 

e extinção do processo. Processo de conhecimento. Procedimentos e suas espécies. 
Antecipação da tutela de mérito. Tutelas de urgência. Petição inicial. Resposta do réu. Contestação. 

a. Revelia e seus efeitos. Litisconsórcio e 
Julgamento conforme o estado do processo. Provas. Noções 

espécies, produção. Audiência. Sentença e coisa julgada. Ação rescisória. Recursos. 
regimentais. Recurso Extraordinário e 

Uniformização de jurisprudência. Súmula Vinculante. 



 

Liquidação da sentença.
cumprimento de
pessoas jurídicas de direito público. Precatórios. Processo cautelar. Princípios.
cautela. Procedimentos cautelares específicos. Ações p
segurança individual e coletivo. Mandado de injunção.
Ação monitória. Ação declaratória.
6.830/80. Ação de
 DIREITO CIVIL E
capacidade, domicílio. Nascituro. Direitos da personalidade. Pessoas jurídicas.
jurídicas de direito público e privado. Associações, sociedades
públicas e privadas. Cooperativas. Consórcios.
Social. Desconsideração da
administradores.
termo e encargo. Defeitos dos negócios jurídicos. Invalidade dos negócios jurídicos.
dos negócios jurídicos. R
contra as Pessoas Jurídicas de Direito Público.
públicos. Terras devolutas.
inadimplemento das obrigações. Transmissão das obrigações. Contratos.
Contratos preliminares. Formação e extinção dos contratos.
Contratos aleatórios. Cláusula resolutiva.
onerosidade excessiva. Revisão
contrato
prestação de s
transporte, seguro, constituição de renda, fiança,
Município como parte nas modalidades
Responsabilidade objetiva e
casamento,
União Estável. Ausência. Curatela e tutela.
Partilha. Herança jacente. Herança vacante. DIREITOS
coletivos e individuais homogêneos.
Civil Pública:

Liquidação da sentença. Execução. Espécies. Cumprimento de sentença. Impu
cumprimento de sentença. Embargos do devedor. Exceção de pré-executividade. Execução contra as
pessoas jurídicas de direito público. Precatórios. Processo cautelar. Princípios.
cautela. Procedimentos cautelares específicos. Ações petitórias e
segurança individual e coletivo. Mandado de injunção. Habeas data. Ação popular, ação civil pública. 
Ação monitória. Ação declaratória. Ação declaratória incidental. Execução Fiscal. Lei Federal n.º 
6.830/80. Ação de despejo, ação revisional de aluguel e ação renovatória.
DIREITO CIVIL E COMERCIAL: Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Pessoa natural. Conceito,

capacidade, domicílio. Nascituro. Direitos da personalidade. Pessoas jurídicas.
dicas de direito público e privado. Associações, sociedades Civis e empresárias. Fundações

públicas e privadas. Cooperativas. Consórcios. Organização Social de Interesse Público. Organização 
Social. Desconsideração da personalidade jurídica. Responsabilida
administradores. Fato jurídico. Negócio jurídico, ato jurídico lícito e ato jurídico ilícito. Condições,
termo e encargo. Defeitos dos negócios jurídicos. Invalidade dos negócios jurídicos.
dos negócios jurídicos. Representação. Prescrição e decadência. Prazos prescricionais e decadenciais 
contra as Pessoas Jurídicas de Direito Público. Conceito, classificação, espécies. Bens imateriais. Bens 
públicos. Terras devolutas. Obrigações: conceito, classificação, modalidade
inadimplemento das obrigações. Transmissão das obrigações. Contratos.
Contratos preliminares. Formação e extinção dos contratos. Distrato. Vícios redibitórios. Evicção. 
Contratos aleatórios. Cláusula resolutiva. Exceção de contrato não cumprido. Resolução por 
onerosidade excessiva. Revisão judicial dos contratos. Espécies de contratos: compra e venda, troca, 
contrato estimatório, doação, locação, locação predial urbana (Lei n.º 8.245/91), empréstimo,
prestação de serviço, empreitada, depósito, mandato, comissão, agência e
transporte, seguro, constituição de renda, fiança, transação, compromisso. Atos unilaterais. O 
Município como parte nas modalidades contratuais do direito privado. Respons
Responsabilidade objetiva e subjetiva. Indenização. Dano material e dano moral. Direito de família: 
casamento, relações de parentesco. Regime de bens entre os cônjuges. Alimentos. Bem de
União Estável. Ausência. Curatela e tutela. Direito das sucessões: sucessão
Partilha. Herança jacente. Herança vacante. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS: Interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos. Proteção ao patrimônio público e social. Políticas públicas. Ação 

ivil Pública: conceito, objeto, legitimação, interesse de agir. Litisconsórcio e assistência.

Execução. Espécies. Cumprimento de sentença. Impugnação ao 
executividade. Execução contra as 

pessoas jurídicas de direito público. Precatórios. Processo cautelar. Princípios. Poder geral de 
etitórias e possessórias. Mandado de 

Habeas data. Ação popular, ação civil pública. 
Ação declaratória incidental. Execução Fiscal. Lei Federal n.º 

spejo, ação revisional de aluguel e ação renovatória. 
COMERCIAL: Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Pessoa natural. Conceito, 

capacidade, domicílio. Nascituro. Direitos da personalidade. Pessoas jurídicas. Espécies. Pessoas 
Civis e empresárias. Fundações 

Organização Social de Interesse Público. Organização 
personalidade jurídica. Responsabilidade dos sócios, diretores e 

Fato jurídico. Negócio jurídico, ato jurídico lícito e ato jurídico ilícito. Condições, 
termo e encargo. Defeitos dos negócios jurídicos. Invalidade dos negócios jurídicos. Forma e prova 

Prazos prescricionais e decadenciais 
Conceito, classificação, espécies. Bens imateriais. Bens 

Obrigações: conceito, classificação, modalidades. Efeitos, extinção e 
inadimplemento das obrigações. Transmissão das obrigações. Contratos. Disposições gerais. 

Distrato. Vícios redibitórios. Evicção. 
xceção de contrato não cumprido. Resolução por 

judicial dos contratos. Espécies de contratos: compra e venda, troca, 
estimatório, doação, locação, locação predial urbana (Lei n.º 8.245/91), empréstimo, 

erviço, empreitada, depósito, mandato, comissão, agência e distribuição, corretagem, 
transação, compromisso. Atos unilaterais. O 

contratuais do direito privado. Responsabilidade civil. 
subjetiva. Indenização. Dano material e dano moral. Direito de família: 

relações de parentesco. Regime de bens entre os cônjuges. Alimentos. Bem de família. 
Direito das sucessões: sucessão legítima e testamentária. 

DIFUSOS E COLETIVOS: Interesses difusos, 
Proteção ao patrimônio público e social. Políticas públicas. Ação 

conceito, objeto, legitimação, interesse de agir. Litisconsórcio e assistência. 



 

Competência. Transação. Sentença. Recursos. Coisa julgada. Execução. Fundo para
bens lesados. Inquérito civil. Termo de ajustamento de conduta. Ação
legitimação, interesse de agir. Ação popular destinada à
e à tutela de interesses difusos.
das pessoas
Sanções. Ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
Competência. Ações cautelares. Sentença, coisa julgada. 
direito público. Criança e Adolescente. Princípios.
Medidas de proteção. Proteção da
tutelar. Estatuto
patrimônio histórico, artístico, turístico, urbanístico. A tutela dos interesses
Município. Legitimação e interesse. LOAS / PNAS / NOB
Lei nº 8.742/
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL: Crime
Inquérito policial. Ação penal. Efeitos
Administração
honra. Crimes contra
Complementar nº 007/97 
do Município de Videira. Correspondência Oficial, conforme

Agente Administrativo II 

Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
Nacionalidade 
Públicos. Generalidades Administrativas e
8.666/93).
do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira.

Agente de Pavimentação Pública 

Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e
Utilização dos equipamentos apropriados para cada
utilização do equipamento com
necessários para o
de óleos lubrificantes. Sistema elétric
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de
direção defensiva. Lei Complementar nº 007/97 

ompetência. Transação. Sentença. Recursos. Coisa julgada. Execução. Fundo para
bens lesados. Inquérito civil. Termo de ajustamento de conduta. Ação
legitimação, interesse de agir. Ação popular destinada à anulação de ato lesivo ao interesse público 
e à tutela de interesses difusos. Competência. Sentença. Coisa julgada. Recursos. Posição processual 
das pessoas de direito público. Improbidade administrativa: natureza do ilícito. Modalidades.
Sanções. Ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
Competência. Ações cautelares. Sentença, coisa julgada. Prescrição. 

ito público. Criança e Adolescente. Princípios. Direitos fundamentais. Política de atendimento. 
Medidas de proteção. Proteção da criança e do adolescente em juízo: individual e coletiva. Conselho 
tutelar. Estatuto do Idoso. Princípios. Direitos fundamentais. Outros interesses difusos e coletivos:
patrimônio histórico, artístico, turístico, urbanístico. A tutela dos interesses
Município. Legitimação e interesse. LOAS / PNAS / NOB-SUAS – (Lei Orgânica da Assistência Social 
Lei nº 8.742/93; Política Nacional de Assistência Social – PNAS 2004). 
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL: Crime e imputabilidade penal. Aplicaç
Inquérito policial. Ação penal. Efeitos da condenação. Crimes em espécie: crimes contra a 
Administração Pública, crimes contra a fé pública, crimes contra o patrimônio, crimes contra a 

. Crimes contra as finanças públicas. Crimes de responsabilidade da Autoridade Municipal. Lei
Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
do Município de Videira. Correspondência Oficial, conforme Manual da Presidência da República.

Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
Nacionalidade – Dos Direitos Políticos – Dos Municípios – Da Administração Pública 
Públicos. Generalidades Administrativas e Contábeis. Conhecimentos Básicos sobre Licitações (Lei 
8.666/93). Correspondência Oficial. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidor
do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e
Utilização dos equipamentos apropriados para cada serviço especí
utilização do equipamento com segurança. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
necessários para o desempenho da função. Princípios de manutenção de veículos e máquinas. Tipos 

óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Código Nacional de
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de
direção defensiva. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

ompetência. Transação. Sentença. Recursos. Coisa julgada. Execução. Fundo para reparação dos 
bens lesados. Inquérito civil. Termo de ajustamento de conduta. Ação popular: conceito, objeto, 

anulação de ato lesivo ao interesse público 
Competência. Sentença. Coisa julgada. Recursos. Posição processual 

lico. Improbidade administrativa: natureza do ilícito. Modalidades. 
Sanções. Ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Legitimação. 

Prescrição. Atuação da pessoa jurídica de 
Direitos fundamentais. Política de atendimento. 

criança e do adolescente em juízo: individual e coletiva. Conselho 
s. Outros interesses difusos e coletivos: 

patrimônio histórico, artístico, turístico, urbanístico. A tutela dos interesses metaindividuais pelo 
(Lei Orgânica da Assistência Social - 

PNAS 2004).  
e imputabilidade penal. Aplicação da Lei Penal. 

da condenação. Crimes em espécie: crimes contra a 
contra a fé pública, crimes contra o patrimônio, crimes contra a 

Crimes de responsabilidade da Autoridade Municipal. Lei 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica 

Manual da Presidência da República. 

Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais – Da 
Administração Pública – Dos Servidores 

Contábeis. Conhecimentos Básicos sobre Licitações (Lei 
Estatuto dos Servidores Públicos 

Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e Equipamentos de Trabalho. 
serviço específico. Cuidados necessários na 

segurança. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
desempenho da função. Princípios de manutenção de veículos e máquinas. Tipos 

o. Sistema de arrefecimento. Código Nacional de Trânsito. 
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de mecânica. Noções básicas de 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 



 

Videira. L

Agente Social 

Legislação da Educação (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(Lei Orgânica da Assistência Social 
2004). Políticas de Saúde
nº 8.069/90. Lei nº 8.842/94 
Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coleti
Cidadania; Direitos e Partidos Políticos; Artigos 205
econômicas, políticas, sociais,
Complementar nº 007/97
do Município

Analista de Atividades Turísticas e 
Culturais 

Ministério do Turismo. Política Nacional do Turismo. EMBRATUR.
características da indú
econômicos do turismo. Negócios do
do turismo. O turismo
Legislação Estadual e aspectos históricos/culturais do Estado de Santa Catarina.
e aspectos históricos/culturais do Município de Videira. Lei
Servidores Públicos do Município de
Oficial, conforme

Analista de Recursos Humanos 

Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Dos
Nacionalidade; Dos Direitos Pol
Públicos. Noções Básicas de Direito
importância do T&D. A
gestão
Seleção de pessoas. Improbidade administrativa. Lei Federal n.º
007/97 
Videira. Correspondência Oficial,

Arquiteto e Urbanista 

O Projeto Arquitetônico e Urbanístico: representação técnica de
urbanísticos; programas de necessidad
layout; controle térmico, acústico
meio urbano: 
5.296/04. 

Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

Legislação da Educação (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96). LOAS / PNAS / NOB
(Lei Orgânica da Assistência Social - Lei nº 8.742/93; Política Nacional de Assistência Social 

. Políticas de Saúde e Sistema Único de Saúde (SUS). Estatuto da Criança e do Adolescente 
8.069/90. Lei nº 8.842/94 - Política Nacional do Idoso. Constituição Federal 

Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e 
Cidadania; Direitos e Partidos Políticos; Artigos 205 a 214 (com as Emendas). Atualidades científicas, 
econômicas, políticas, sociais, culturais, religiosas, esportivas do Brasil e do mundo. Lei 
Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica 
do Município de Videira. 

Ministério do Turismo. Política Nacional do Turismo. EMBRATUR.
características da indústria do turismo. Fatores que influenciam a demanda do turismo. Impactos 
econômicos do turismo. Negócios do turismo. Marketing, política, planejamento e desenvolvimento 
do turismo. O turismo nos países em desenvolvimento; desenvolvimento sustentável do tur
Legislação Estadual e aspectos históricos/culturais do Estado de Santa Catarina.
e aspectos históricos/culturais do Município de Videira. Lei Complementar nº 007/97 
Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. Correspondência 
Oficial, conforme Manual da Presidência da República. 

Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Dos
Nacionalidade; Dos Direitos Políticos; Dos Municípios; Da Administração Publica; Dos Servidores 
Públicos. Noções Básicas de Direito Administrativo. Capacitação e formação profissional: a 
importância do T&D. A Avaliação do Desempenho Profissional (ADP) como importante estratégia de 

o de pessoas. Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas. Administração de cargos e
Seleção de pessoas. Improbidade administrativa. Lei Federal n.º 8.429/
007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Le
Videira. Correspondência Oficial, conforme Manual da Presidência da República.

O Projeto Arquitetônico e Urbanístico: representação técnica de
urbanísticos; programas de necessidades; dimensionamento, organização do arranjo interno e 
layout; controle térmico, acústico e luminoso das edificações. Acessibilidade nas construções e no 

urbano: adequação do espaço, mobiliário e equipamentos urbanos; NBR 9050/04; Decreto nº
5.296/04. Ordenação do Solo Urbano: zoneamento de uso de solo; índices

9394/96). LOAS / PNAS / NOB-SUAS – 
8.742/93; Política Nacional de Assistência Social – PNAS 

e Sistema Único de Saúde (SUS). Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 
Política Nacional do Idoso. Constituição Federal – Dos Direitos e 

Direitos Sociais; Nacionalidade e 
a 214 (com as Emendas). Atualidades científicas, 

tivas do Brasil e do mundo. Lei 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica 

Ministério do Turismo. Política Nacional do Turismo. EMBRATUR. SANTUR. A natureza e as 
influenciam a demanda do turismo. Impactos 

turismo. Marketing, política, planejamento e desenvolvimento 
nos países em desenvolvimento; desenvolvimento sustentável do turismo. 

Legislação Estadual e aspectos históricos/culturais do Estado de Santa Catarina. Legislação Municipal 
Complementar nº 007/97 – Estatuto dos 

Orgânica do Município de Videira. Correspondência 

Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Dos Direitos Sociais; Da 
Administração Publica; Dos Servidores 

Administrativo. Capacitação e formação profissional: a 
Avaliação do Desempenho Profissional (ADP) como importante estratégia de 

de pessoas. Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas. Administração de cargos e salários. 
8.429/92. Lei Complementar nº 

Município de Videira. Lei Orgânica do Município de 
conforme Manual da Presidência da República. 

O Projeto Arquitetônico e Urbanístico: representação técnica de projetos arquitetônicos e 
dimensionamento, organização do arranjo interno e 

e luminoso das edificações. Acessibilidade nas construções e no 
adequação do espaço, mobiliário e equipamentos urbanos; NBR 9050/04; Decreto nº 

Ordenação do Solo Urbano: zoneamento de uso de solo; índices urbanísticos; sistema 



 

viário, uso e ocupação do solo; projetos urbanísticos e de
ambientais urbanos; planejamento urbano no Brasil;
ambiental: instrumentos de intervenções
propriedade; função social da
Cidade; servidão
Urbano: aspectos urbanísticos e legais do parcelamento do solo urbano. Noções dos
complementares: noções de comportamento e desempenho estrutural das
elétricas e hidrossanitárias; especif
de segurança nas edificações;
arquitetônicos,
orçamento; composição de custos; técnicas de gerenciamento de atividades e
acompanhamento e fiscalização, controle e programação de obras;
Patrimônio Histórico Cultural e Ambiental: noções de
ambiental; tombamento e inventário.
Exercício profissional:
Complementar nº 007/97 
do Município de Videira.

Auxiliar de Serviços Gerais 

Noções de higiene, limpeza e segurança. Conservação das instalações
e sua utilização. Destinação do lixo. Equip
preservação ambiental. Limpeza dos
conservação e pavimentação
calçadas, limpezas
Regras de hierarquias no serviço público municipal. Regras de comportamento no
trabalho, regras básicas de comportamento profissional para o trato
externo e colegas de trabalho. Lei Complementar nº
Município de Videira. Lei Orgânica do

Auxiliar Operacional 

Noções básicas de conservação e manutenção de logradouros públicos.
limpeza. Cuidados elementares para com o patrimônio.
limpeza, guarda e armazenagem de
e canteiros.
à jardinagem e gramados em geral. Limpeza e escavação de terrenos.

viário, uso e ocupação do solo; projetos urbanísticos e de reestruturação urbana; impactos 
ambientais urbanos; planejamento urbano no Brasil; plano diretor. Legislação urban
ambiental: instrumentos de intervenções urbanísticas e ambientais; limitações e restrições à 
propriedade; função social da propriedade; instrumentos jurídico
Cidade; servidão urbanística, desapropriações, limitações administrativas. Parcelamento do Solo
Urbano: aspectos urbanísticos e legais do parcelamento do solo urbano. Noções dos
complementares: noções de comportamento e desempenho estrutural das
elétricas e hidrossanitárias; especificação de serviços e materiais; instalação de elevadores; sistemas 
de segurança nas edificações; prevenção contra incêndio. Viabilidade técnico
arquitetônicos, urbanísticos e complementares: memoriais descritivos; cadernos de encargo
orçamento; composição de custos; técnicas de gerenciamento de atividades e
acompanhamento e fiscalização, controle e programação de obras;
Patrimônio Histórico Cultural e Ambiental: noções de preservação do patrimô
ambiental; tombamento e inventário. Computação gráfica: conhecimento de AutoCAD 2D e 3D. 
Exercício profissional: ética profissional; atribuições profissionais; contratos; direitos autorais. Lei
Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
do Município de Videira. 

Noções de higiene, limpeza e segurança. Conservação das instalações
e sua utilização. Destinação do lixo. Equipamentos para a segurança e higiene. Normas de 
preservação ambiental. Limpeza dos diferentes espaços. Atividades de aberturas de valas, 
conservação e pavimentação de estradas. Limpeza de esgotos, poços e tanques. Varrição de 
calçadas, limpezas das vias públicas. Noções de segurança no trabalho e prevenção de acidentes.
Regras de hierarquias no serviço público municipal. Regras de comportamento no
trabalho, regras básicas de comportamento profissional para o trato

terno e colegas de trabalho. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

Noções básicas de conservação e manutenção de logradouros públicos.
limpeza. Cuidados elementares para com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamento de 
limpeza, guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Noções sobre preparação de covas, valas 
e canteiros. Conhecimentos práticos sobre funcionamento de máquina roçadeiras. Serviços
à jardinagem e gramados em geral. Limpeza e escavação de terrenos.

reestruturação urbana; impactos 
retor. Legislação urbanística e 

urbanísticas e ambientais; limitações e restrições à 
propriedade; instrumentos jurídico-urbanísticos do Estatuto da 

inistrativas. Parcelamento do Solo 
Urbano: aspectos urbanísticos e legais do parcelamento do solo urbano. Noções dos projetos 
complementares: noções de comportamento e desempenho estrutural das edificações; instalações 

materiais; instalação de elevadores; sistemas 
prevenção contra incêndio. Viabilidade técnico-financeira de projetos 

urbanísticos e complementares: memoriais descritivos; cadernos de encargos; 
orçamento; composição de custos; técnicas de gerenciamento de atividades e recursos; 
acompanhamento e fiscalização, controle e programação de obras; licitação de obras públicas. 

preservação do patrimônio histórico, cultural e 
Computação gráfica: conhecimento de AutoCAD 2D e 3D. 

ética profissional; atribuições profissionais; contratos; direitos autorais. Lei 
s Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica 

Noções de higiene, limpeza e segurança. Conservação das instalações prediais. Materiais de limpeza 
para a segurança e higiene. Normas de 

diferentes espaços. Atividades de aberturas de valas, 
de estradas. Limpeza de esgotos, poços e tanques. Varrição de 
icas. Noções de segurança no trabalho e prevenção de acidentes. 

Regras de hierarquias no serviço público municipal. Regras de comportamento no ambiente de 
trabalho, regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 

Estatuto dos Servidores Públicos do 

Noções básicas de conservação e manutenção de logradouros públicos. Noções básicas de higiene e 
Utilização de materiais e equipamento de 

materiais e utensílios. Noções sobre preparação de covas, valas 
amento de máquina roçadeiras. Serviços relativos 

à jardinagem e gramados em geral. Limpeza e escavação de terrenos. Noções sobre os traços de 



 

argamassa e concreto mais utilizados na construção civil.
cumieiras de barro e 
e o assentamento de
utilizadas
uso. Noções básicas de segurança. Relações humanas. Noções de Qualidade
Complementar nº 007/97 
do Município de Videira.

Bibliotecário  

Biblioteca Públ
História, conceitos e definições. Processos técnicos:
Norma de catalogação, aspectos
principais tipos e sua
administração
Documentação e informação: conceito, de
referência: fontes de informação e disseminação da
intranet, bibliotecas automatizadas, uso e
informática
de bibliotecas: princípios e funções administrativas, planejamento, organização,
serviços e produtos, instrumentos de coleta de dados, planejamento
unidades de informação. Desenvolvimento de coleções:
autorais, seleção, aquisição e avaliação de
Controle bibliográfico. Indexação:
vocabulários
bibliotecas: princípios e funções administrativas, planejamento, organização,
produtos, instrume
perfil da profissão, código de ética,
Servidores Públicos do

Bioquímico Farmacêutico 

SUS - 
Básica do SUS; Lei nº 8142 de 28 de dezembro
de formas farmacêuticas; Vias
primas
revestidas, líquidas, não estéreis e oriundas de vegetais; Esterilização

argamassa e concreto mais utilizados na construção civil. Noções sobre colocação de telhas e 
cumieiras de barro e de fibro-cimento. Conhecimentos sobre nivelamento do solo com areia ou terra 
e o assentamento de paralelepípedos ou blocos de concreto. Ferramentas manuais normalmente 
utilizadas em atividades agrícolas: tipos, formas de uso, cuidados, preparação e manuten
uso. Noções básicas de segurança. Relações humanas. Noções de Qualidade
Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica 
do Município de Videira. 

Biblioteca Pública: ação cultural e educativa; formação e informação
História, conceitos e definições. Processos técnicos: Sistemas de classificação, teoria e prática. 
Norma de catalogação, aspectos teóricos, aplicação prática. Catálogos
principais tipos e sua utilização nas bibliotecas. Normalização bibliográfica. Organização e 
administração de bibliotecas, formação e desenvolvimento de coleções; planejamento bibliotecário.
Documentação e informação: conceito, desenvolvimento e estrutura de
referência: fontes de informação e disseminação da informação; novas tecnologias 
intranet, bibliotecas automatizadas, uso e acesso à base de dados e fontes de informação on line, 
informática aplicada à biblioteconomia. Conservação e pequenos reparos em documentos. Gestão 

bibliotecas: princípios e funções administrativas, planejamento, organização,
serviços e produtos, instrumentos de coleta de dados, planejamento
unidades de informação. Desenvolvimento de coleções: conceitos, processos e políticas, direitos 
autorais, seleção, aquisição e avaliação de coleções, descarte, desbastamento, desfazimento. 
Controle bibliográfico. Indexação: definição, linguagens de indexação tipos, processo de indexação; 
vocabulários controlados, tesauros, cabeçalhos de assuntos, técnicas de resumo. Gestão de
bibliotecas: princípios e funções administrativas, planejamento, organização,
produtos, instrumentos de coleta de dados, planejamento estratégico. A profissão do bibliotecário: 
perfil da profissão, código de ética, legislação. Lei Complementar nº 007/97 
Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira.

 Sistema Único de Saúde; Lei Orgânica de Saúde 8.080/90; NOB
Básica do SUS; Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990; Tipos de medicamentos; Acondicionamento 
de formas farmacêuticas; Vias de administração; Classificação das formas farmacêuticas; Matérias 
primas farmacêuticas; Pós, granulados e comprimidos; Tecnologia das formas
revestidas, líquidas, não estéreis e oriundas de vegetais; Esterilização

Noções sobre colocação de telhas e 
Conhecimentos sobre nivelamento do solo com areia ou terra 

paralelepípedos ou blocos de concreto. Ferramentas manuais normalmente 
em atividades agrícolas: tipos, formas de uso, cuidados, preparação e manutenção para o 

uso. Noções básicas de segurança. Relações humanas. Noções de Qualidade e Produtividade. Lei 
Município de Videira. Lei Orgânica 

ica: ação cultural e educativa; formação e informação profissional, legislação e ética. 
Sistemas de classificação, teoria e prática. 

teóricos, aplicação prática. Catálogos e fichas catalográficas: 
utilização nas bibliotecas. Normalização bibliográfica. Organização e 

de bibliotecas, formação e desenvolvimento de coleções; planejamento bibliotecário. 
senvolvimento e estrutura de documentação; serviço de 

informação; novas tecnologias – internet, 
acesso à base de dados e fontes de informação on line, 

biblioteconomia. Conservação e pequenos reparos em documentos. Gestão 
bibliotecas: princípios e funções administrativas, planejamento, organização, avaliação de 

serviços e produtos, instrumentos de coleta de dados, planejamento estratégico, marketing em 
conceitos, processos e políticas, direitos 

coleções, descarte, desbastamento, desfazimento. 
ns de indexação tipos, processo de indexação; 

controlados, tesauros, cabeçalhos de assuntos, técnicas de resumo. Gestão de 
bibliotecas: princípios e funções administrativas, planejamento, organização, avaliação de serviços e 

estratégico. A profissão do bibliotecário: 
legislação. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos 

Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

NOB-SUS/96 - Norma Operacional 
de 1990; Tipos de medicamentos; Acondicionamento 
ão; Classificação das formas farmacêuticas; Matérias 

farmacêuticas; Pós, granulados e comprimidos; Tecnologia das formas farmacêuticas 
revestidas, líquidas, não estéreis e oriundas de vegetais; Esterilização e conservação dos produtos 



 

farmacêuticos;
de medicamentos; Aspectos legais e
preparo de fórmulas
micológicas, parasitológicas, imunológicas; Pesquisa e determinação bioquímicas
procedidos em meios biológicos; Análises bioquímicas em sangue, urina
Compostos nitrogenados não protéicos; Proteínas e seu
fracionamento; Glicídios; Exame físico, Bioquímico e
007/97 

Borracheiro  

Realizar manutenção de equipamentos, montar e desmontar pneu e
útil e utilização do pneu. Trocar e ressulcar pneu.
de ar, balancear conjunto de roda
e proteção ao
Regras de hierarquias no serviço público municipal. Regras de comportamento no
trabalho, regras básicas de comportamento profissional para o trato
externo e colegas de trabalho. Lei Com
Município de Videira. Lei Orgânica do

Carpinteiro  

Planejamento de trabalhos de carpintaria. Seleção de madeiras
peças e equipamentos. Leitura 
portas, escadas. Pequenos consertos.
madeira. Noções de
serviço
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e
trabalho. Lei Complementar nº 007/97 
Lei Orgânica do Município de Videira.

Engenheiro Agrimensor 

Topografia, cartografia e geoprocessamento. Aerofotogrametria,
de Satélite. Operação de estação total, GPS
em AUTOCAD.
Lei 10.267/01, decreto 4449/02 alterado pelo decreto 5570/05. Art. 59 da lei
os artigos 212, 213 e 214 da lei 6015/73 (Registro
Serviços de terraplanagem. Cálculos de
planejamento de projetos de

farmacêuticos; Manipulação de produtos farmacêuticos; Padronização de medicamentos; Dispensa 
de medicamentos; Aspectos legais e éticos no aviamento de prescrições médicas; Técnicas de 
preparo de fórmulas magistrais; Análises clínicas: hematológicas, citológicas, bacteri
micológicas, parasitológicas, imunológicas; Pesquisa e determinação bioquímicas
procedidos em meios biológicos; Análises bioquímicas em sangue, urina
Compostos nitrogenados não protéicos; Proteínas e seu fra
fracionamento; Glicídios; Exame físico, Bioquímico e do sedimento urinário. Lei Complementar nº 
007/97 – Estatuto dos 

Realizar manutenção de equipamentos, montar e desmontar pneu e
e utilização do pneu. Trocar e ressulcar pneu. Consertar pneus a frio e a quente, reparar câmara 

de ar, balancear conjunto de roda e pneu. Prestar socorro a veículos. Normas de higiene, qualidade 
e proteção ao meio ambiente. Noções de segurança no trabalho e prevenção de acidentes.
Regras de hierarquias no serviço público municipal. Regras de comportamento no
trabalho, regras básicas de comportamento profissional para o trato
externo e colegas de trabalho. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

Planejamento de trabalhos de carpintaria. Seleção de madeiras reutilizáveis. Armazenamento de 
peças e equipamentos. Leitura e interpretação de projetos de carpintaria. Instalação de janelas, 
portas, escadas. Pequenos consertos. Principais ferramentas. Principais técnicas para serrar 
madeira. Noções de segurança no trabalho e prevenção de acidentes. Regras de hierarquias no 

iço público municipal. Regras de comportamento no ambiente de trabalho, regras
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e
trabalho. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Lei Orgânica do Município de Videira. 

Topografia, cartografia e geoprocessamento. Aerofotogrametria, Sensoriamento Remoto, Imagens 
de Satélite. Operação de estação total, GPS topográfico e geodésico. Conhecimen
em AUTOCAD. Conhecimento em levantamentos topográficos a campo de áreas rurais e urbanas.
Lei 10.267/01, decreto 4449/02 alterado pelo decreto 5570/05. Art. 59 da lei
os artigos 212, 213 e 214 da lei 6015/73 (Registros Públicos). Projetos geométricos e estruturais. 
Serviços de terraplanagem. Cálculos de desenhos topográficos. Construção de barragens, 
planejamento de projetos de irrigação e drenagem agrícolas. Construção de estradas de rodagem 

Padronização de medicamentos; Dispensa 
éticos no aviamento de prescrições médicas; Técnicas de 

magistrais; Análises clínicas: hematológicas, citológicas, bacteriológicas, 
micológicas, parasitológicas, imunológicas; Pesquisa e determinação bioquímicas mais usuais 
procedidos em meios biológicos; Análises bioquímicas em sangue, urina e outros meios biológicos; 

fracionamento; Lipídeos e seu 
do sedimento urinário. Lei Complementar nº 

Realizar manutenção de equipamentos, montar e desmontar pneu e alinhamento. Controlar a vida 
Consertar pneus a frio e a quente, reparar câmara 

e pneu. Prestar socorro a veículos. Normas de higiene, qualidade 
o e prevenção de acidentes. 

Regras de hierarquias no serviço público municipal. Regras de comportamento no ambiente de 
trabalho, regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 

Estatuto dos Servidores Públicos do 

reutilizáveis. Armazenamento de 
projetos de carpintaria. Instalação de janelas, 

Principais ferramentas. Principais técnicas para serrar 
segurança no trabalho e prevenção de acidentes. Regras de hierarquias no 

público municipal. Regras de comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 

Servidores Públicos do Município de Videira. 

Sensoriamento Remoto, Imagens 
topográfico e geodésico. Conhecimentos aprofundados 

Conhecimento em levantamentos topográficos a campo de áreas rurais e urbanas. 
Lei 10.267/01, decreto 4449/02 alterado pelo decreto 5570/05. Art. 59 da lei 10.931/04 que alterou 

Projetos geométricos e estruturais. 
desenhos topográficos. Construção de barragens, 

irrigação e drenagem agrícolas. Construção de estradas de rodagem 



 

destinadas afins agrícolas
de perícias e avaliações. Lei Complementar nº 007/97 
Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira.

Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

Conteúdo: Importância do abastecimento de água. A água na
impurezas e características físicas, químicas e
da qualidade da água.
subterrâneas: tipos de captação; materiais e equipamentos; dimensionamento;
água: tipo de adutoras; dimensionamento; materiais
Reservatórios de distri
métodos de
pequenas e grandes comunidades: coagulação/floculação; decantação;
oxidação/d
composição do tratamento em função da qualidade da água
sanitários: traçado, materiais e equipamentos,
Tratamento coletivo e individual de
processos e grau detratamento; tratamento preliminar; tratamento secundário e terciário; 
tratamento do
características dos efluentes; tipos de tratamento; dimensionamento; recuperação de
Drenagem urbana: traçado, materiais, dimensionamento, manutenção.
classificação, acondicionamento, coleta, 
hospitalares: armazenamento, coleta,
ambiental. Consciência
14000.
O zoneamento ambiental. A avaliação de impacto ambiental 
- RIMA. O licenciamento ambiental e a revisão de
LAP, LAI, LAO. A criação de
Federal,
Informações sobre o Meio Ambiente.
Instrumentos de Defesa Ambiental; b) de Atividades potencialmente
dos recursos ambientais. As penalidades disciplinares
medidas necess

destinadas afins agrícolas. Vigilância de terras devoluta. Laudos e pareceres e relatórios
de perícias e avaliações. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos
Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

Conteúdo: Importância do abastecimento de água. A água na transmissão de doenças. Qualidade, 
impurezas e características físicas, químicas e biológicas da água; padrões de potabilidade; controle 
da qualidade da água. Consumo de água; estimativa de população. Captação de águas superficiais e
subterrâneas: tipos de captação; materiais e equipamentos; dimensionamento;
água: tipo de adutoras; dimensionamento; materiais empregados; bombas e estações elevatórias. 
Reservatórios de distribuição: tipos, localização, dimensionamento. Redes de distribuição: traçado, 
métodos de dimensionamento, materiais empregados. Tratamento de água de abastecimento
pequenas e grandes comunidades: coagulação/floculação; decantação;
oxidação/desinfecção; fluoretação/desfluoretação; aeração - tecnologias,
composição do tratamento em função da qualidade da água bruta. Sistemas de coleta de esgotos 
sanitários: traçado, materiais e equipamentos, dimensionamento; operação e manuten
Tratamento coletivo e individual de águas residuárias domésticas: características dos esgotos; 
processos e grau detratamento; tratamento preliminar; tratamento secundário e terciário; 
tratamento do lodo; reuso da água e disposição no solo. Tratamento 
características dos efluentes; tipos de tratamento; dimensionamento; recuperação de
Drenagem urbana: traçado, materiais, dimensionamento, manutenção.
classificação, acondicionamento, coleta, transporte e destino final; limpeza pública. Resíduos 
hospitalares: armazenamento, coleta, destino final, normas técnicas aplicáveis. Ecologia e poluição 
ambiental. Consciência ecológica. A problemática ambiental e o ambiente de negócios. Normas ISO 
14000. Uso sustentado de recursos naturais. O estabelecimento de padrões de qualidade
O zoneamento ambiental. A avaliação de impacto ambiental - EIA. O

RIMA. O licenciamento ambiental e a revisão de atividades efetivas
LAP, LAI, LAO. A criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelos Poderes Públicos, 
Federal, Estadual e Municipal, denominadas áreas naturais protegidas. O Sistema Nacional
Informações sobre o Meio Ambiente. Os cadastros Técnicos Federais: a) de
Instrumentos de Defesa Ambiental; b) de Atividades potencialmente
dos recursos ambientais. As penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento
medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. O Relatório de Qualidade 

. Vigilância de terras devoluta. Laudos e pareceres e relatórios realizados 
Estatuto dos Servidores Públicos do 

transmissão de doenças. Qualidade, 
biológicas da água; padrões de potabilidade; controle 

opulação. Captação de águas superficiais e 
subterrâneas: tipos de captação; materiais e equipamentos; dimensionamento; proteção. Adução de 

empregados; bombas e estações elevatórias. 
localização, dimensionamento. Redes de distribuição: traçado, 

dimensionamento, materiais empregados. Tratamento de água de abastecimento para 
pequenas e grandes comunidades: coagulação/floculação; decantação; filtração; 

tecnologias, dimensionamento e 
bruta. Sistemas de coleta de esgotos 

dimensionamento; operação e manutenção. 
águas residuárias domésticas: características dos esgotos; 

processos e grau detratamento; tratamento preliminar; tratamento secundário e terciário; 
lodo; reuso da água e disposição no solo. Tratamento de efluentes industriais: 

características dos efluentes; tipos de tratamento; dimensionamento; recuperação de materiais. 
Drenagem urbana: traçado, materiais, dimensionamento, manutenção. Resíduos sólidos: conceito, 

destino final; limpeza pública. Resíduos 
destino final, normas técnicas aplicáveis. Ecologia e poluição 

ecológica. A problemática ambiental e o ambiente de negócios. Normas ISO 
Uso sustentado de recursos naturais. O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. 

EIA. O relatório de impacto ambiental 
atividades efetivas ou potencialmente poluidoras - 

espaços territoriais especialmente protegidos pelos Poderes Públicos, 
Estadual e Municipal, denominadas áreas naturais protegidas. O Sistema Nacional de 

Os cadastros Técnicos Federais: a) de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental; b) de Atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras 

mpensatórias ao não cumprimento das 
ou correção da degradação ambiental. O Relatório de Qualidade 



 

do meio Ambiente
357 De 17/03/05. Decreto Estadual Nº. 14.250, de 5 de Junho de 1981. NORMAS
NBR 7229 
1993. NBR 13969
efluentes líquidos 
de resíduos, ABNT, 1986. 25p. NBR 
sólidos ABNT, 1987 63 p. NB 
- Estudo de
de Esgoto Sanitário.
Projeto
Tratamento de Esgoto Sanitário. NB 
Público. NBR 12211/92
12216/92 
Projeto de Sistemas de
de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público. Lei Complementar nº
Estatuto dos Servidores Públicos do 

Especialista em Museologia 

História dos museus no Brasil. Política Nacional de Museus. Estatuto
de Museus 
artigos 20, 23, 24, 30, 215 e
Pesquisa
históricos/culturais do Estado de Santa Catarin
do Município de Videira. Lei Complementar nº 007/97 
Município de Videira. Lei Orgânica do Município de

Fiscal de Obras e Posturas 

Legislação sobre Zonea
fiscais. Regras de comportamento no ambiente de
profissional para o trato diário com o
patrimônio público.
para moradia e funcionamento de prédios residenciais, comerciais e industriais.
bares, lanchonetes, restaurantes e casas de shows. Normas 
políticas e cuidados éticos da profissão de fiscal. Lei
(Título VI, Capítulo I). Código

do meio Ambiente e sua divulgação pelo IBAMA: as legislações pertinentes. Resolução do Conama
357 De 17/03/05. Decreto Estadual Nº. 14.250, de 5 de Junho de 1981. NORMAS
NBR 7229 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos 
1993. NBR 13969- Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 
efluentes líquidos - Projeto, construção e operação - Rio de janeiro - 
de resíduos, ABNT, 1986. 25p. NBR - Lixiviação de resíduos ABNT, 1987. 10 p. NBR
sólidos ABNT, 1987 63 p. NB - 37/80 - Execução de Rede Coletora de Esgotos Sanitários NBR 9648/86 

Estudo de Concepção de Sistemas de Esgoto Sanitário. NBR 9649/86 
de Esgoto Sanitário. NBR 12207/92- Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitário. NBR 12208/92
Projeto de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário. NBR 12209/92
Tratamento de Esgoto Sanitário. NB - 591/91 - Projeto de Adutora de Água para
Público. NBR 12211/92- Estudo de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água. NBR 
12216/92 - Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento Público. NBR 12214/92
Projeto de Sistemas de Bombeamento de Água para Abastecimento Público. NBR 12218/94

Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público. Lei Complementar nº
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do

História dos museus no Brasil. Política Nacional de Museus. Estatuto
de Museus – IBRAM. Princípios básicos da museologia. Tipos de museu
artigos 20, 23, 24, 30, 215 e 216. Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil). Expografia. 
Pesquisa museológica. Código de ética profissional. Legislação Estadual e aspectos
históricos/culturais do Estado de Santa Catarina. Legislação Municipal e aspectos
do Município de Videira. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto
Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

Legislação sobre Zoneamento, Loteamento e o Código de Obras e
fiscais. Regras de comportamento no ambiente de trabalho. Regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Zelo pelo
patrimônio público. Controle de estoque de materiais nas obras particulares. Concessão de habite
para moradia e funcionamento de prédios residenciais, comerciais e industriais.
bares, lanchonetes, restaurantes e casas de shows. Normas de 
políticas e cuidados éticos da profissão de fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal. Constituição Federal 
(Título VI, Capítulo I). Código Tributário Nacional (Artigos 1° ao 16, e Artigos 96 ao 182). Lei 

e sua divulgação pelo IBAMA: as legislações pertinentes. Resolução do Conama 
357 De 17/03/05. Decreto Estadual Nº. 14.250, de 5 de Junho de 1981. NORMAS TÉCNICAS – ABNT: 

tanques sépticos - Rio de Janeiro ABNT, 
Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 

ABNT, 1997. NBR – Amostragem 
Lixiviação de resíduos ABNT, 1987. 10 p. NBR 10004 - Resíduos 

Coletora de Esgotos Sanitários NBR 9648/86 
de Esgoto Sanitário. NBR 9649/86 - Projeto de Redes Coletoras 
Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitário. NBR 12208/92- 

de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário. NBR 12209/92- Projeto de Estações de 
Projeto de Adutora de Água para Abastecimento 

de Abastecimento de Água. NBR 
Abastecimento Público. NBR 12214/92- 

Bombeamento de Água para Abastecimento Público. NBR 12218/94- Projeto 
Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público. Lei Complementar nº 007/97 – 

Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

História dos museus no Brasil. Política Nacional de Museus. Estatuto de Museus. Instituto Brasileiro 
museologia. Tipos de museus. Constituição Federal/88 

216. Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil). Expografia. 
museológica. Código de ética profissional. Legislação Estadual e aspectos 

a. Legislação Municipal e aspectos históricos/culturais 
Estatuto dos Servidores Públicos do 

mento, Loteamento e o Código de Obras e Posturas. Protocolos e notas 
trabalho. Regras básicas de comportamento 

público interno e externo e colegas de trabalho. Zelo pelo 
Controle de estoque de materiais nas obras particulares. Concessão de habite-se 

para moradia e funcionamento de prédios residenciais, comerciais e industriais. Funcionamento de 
 vigilância sanitária. Definições, 

de Responsabilidade Fiscal. Constituição Federal 
Tributário Nacional (Artigos 1° ao 16, e Artigos 96 ao 182). Lei 



 

Complementar nº00
do Município de Videira.

Fiscal de Tributos Municipais 

DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito e conteúdo;
constitucionais e ordinárias. 
cumprimento de leis
Atribuições. Os Princípios Fundamentais. Os Direitos e Garantias Fundamentais. O
Constitucional Tributário. Finanças Públicas. Autonomia Municipal. Os
econômica. A política urbana. 
DIREITO
impessoalidade, publicidade, ef
poder. Poderes administrativos: poder
disciplinar, poder
atributos,
obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades;
revogação; sanções penais; normas gerais de licitação.
peculiaridades e interpretação; formalização;
públicos: conceito, classificação.
particulares. Servidores
Decreto
Lei Orgânica do Município de Videira. 
DIREITO
Tributário com outros ramos do Direito. Ingressos Públicos: Receitas
Derivadas. Princípios Jurídicos da Tributação:
Capacidade 
classificação
contribuições e empréstimos compulsórios. Sistema Tributário Nacional: Previsão
Atribuição de Competência Tributária, Princípios Constitucionais
Competência Tributária. Matérias Reservadas a Previsão
Competência da União. Impostos de
Competência dos
Direito

Complementar nº007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica 
Município de Videira. 

DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito e conteúdo; 
constitucionais e ordinárias. Hierarquia das leis. Inconstitucionalidade das leis. Declaração e não 
cumprimento de leis inconstitucionais. Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Composição e
Atribuições. Os Princípios Fundamentais. Os Direitos e Garantias Fundamentais. O
Constitucional Tributário. Finanças Públicas. Autonomia Municipal. Os
econômica. A política urbana.  
DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios básicos da administração pública: legalidade,
impessoalidade, publicidade, eficiência. Poderes e deveres do administrador público. Uso e abuso de 
poder. Poderes administrativos: poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder 
disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Atos administrativos: conceito e requisi
atributos, classificação, motivação, invalidação. Licitação: conceito, finalidades, princípios e
obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades;
revogação; sanções penais; normas gerais de licitação. Contratos administrativos: conceito, 
peculiaridades e interpretação; formalização; execução; inexecução, revisão e rescisão. Serviços 
públicos: conceito, classificação. Autarquias. Entidades paraestatais e serviços delegados a 
particulares. Servidores públicos: formas de contratação, direitos, deveres e responsabilidades. 
Decreto-Lei nº 201/67. Lei 8.429/92. Lei 10.028/00. Leis Complementares 101/00, 104/01 e
Lei Orgânica do Município de Videira.  
DIREITO TRIBUTÁRIO: Definição e conteúdo. Autonomia do Direito Tributário. Relações do
Tributário com outros ramos do Direito. Ingressos Públicos: Receitas
Derivadas. Princípios Jurídicos da Tributação: Legalidade; Anterioridade,
Capacidade Contributiva, Vedação ao Confisco, Liberdade de Tráfego. Tributos: Conceito e 
classificação jurídica. Natureza jurídica dos tributos. Espécies tributárias: impostos, taxas,
contribuições e empréstimos compulsórios. Sistema Tributário Nacional: Previsão
Atribuição de Competência Tributária, Princípios Constitucionais
Competência Tributária. Matérias Reservadas a Previsão por Lei Complementar. Impostos de 
Competência da União. Impostos de Competência dos Estados e do 
Competência dos Municípios. Sistema de Repartição das Receitas Tributária. Fontes formais do 
Direito Tributário. As fontes formais principais: Leis, tratados e convenções internacionais e

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica 

 princípios; aplicabilidade. Leis 
Inconstitucionalidade das leis. Declaração e não 

inconstitucionais. Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Composição e 
Atribuições. Os Princípios Fundamentais. Os Direitos e Garantias Fundamentais. O Sistema 
Constitucional Tributário. Finanças Públicas. Autonomia Municipal. Os princípios gerais da atividade 

ADMINISTRATIVO: Princípios básicos da administração pública: legalidade, moralidade, 
administrador público. Uso e abuso de 

vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder 
regulamentar, poder de polícia. Atos administrativos: conceito e requisitos, 

classificação, motivação, invalidação. Licitação: conceito, finalidades, princípios e objeto; 
obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades; procedimento, anulação e 

Contratos administrativos: conceito, 
execução; inexecução, revisão e rescisão. Serviços 

Autarquias. Entidades paraestatais e serviços delegados a 
licos: formas de contratação, direitos, deveres e responsabilidades. 

nº 201/67. Lei 8.429/92. Lei 10.028/00. Leis Complementares 101/00, 104/01 e 105/01. 

do Direito Tributário. Relações do Direito 
Tributário com outros ramos do Direito. Ingressos Públicos: Receitas Públicas. Receitas Originárias e 

Anterioridade, Igualdade, Competência, 
Vedação ao Confisco, Liberdade de Tráfego. Tributos: Conceito e 

jurídica. Natureza jurídica dos tributos. Espécies tributárias: impostos, taxas, 
contribuições e empréstimos compulsórios. Sistema Tributário Nacional: Previsão Constitucional; 
Atribuição de Competência Tributária, Princípios Constitucionais Tributários, Limitações da 

por Lei Complementar. Impostos de 
Competência dos Estados e do Distrito Federal. Impostos de 

Municípios. Sistema de Repartição das Receitas Tributária. Fontes formais do 
Tributário. As fontes formais principais: Leis, tratados e convenções internacionais e 



 

decretos. As fontes formais secundária
integração da legislação tributária. Obrigação Tributária. Conceito e
tributária principal e obrigação tributária acessória.
da obrigação tributária acessória.
Sujeição ativa. Sujeição
Responsabilidade Tributária: responsabilidade dos suces
responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea. O crédito tributário.
tributário: o lançamento como ato jurídico administrativo
autoridade administr
por declaração, lançamento
Garantias e
pessoas obrigadas a prestar informações ao fisco. Sigilo da Fazenda Pública e de
Requisição de força pública no embaraço à fiscalização. Dívida Ativa:
“juris tantum” de certeza e liquidez da d
fiscais na legislação tributária.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL: Código Tributário Municipal 
posteriores, Regulamento do ISS 
Regulamento do IPTU 
e alterações. Lei
Videira. Lei Orgânica do Município de Vid

Fisioterapeuta  

Saúde Pública; Sistema Único de Saúde (Lei 8080/90, Lei 8142/90 e
SUS); Política Nacional de Humanização;
Conceito de Reabilitação;
Equipe de
Parkinsonismo; Síndrome de Down; Hanseníase; Afecções de Músculos e Tendões;
Doenças Reumática
Ativos, Exercícios Ativos Assistidos, Exercícios
Mecanoterapia; Conceito e
Aplicação:
Fisioterapia aplicada à geriatria; Demências; Fisioterapia nas Doenças
Profissional. Lei Complementar nº

decretos. As fontes formais secundárias ou complementares. Vigência, aplicação,
integração da legislação tributária. Obrigação Tributária. Conceito e
tributária principal e obrigação tributária acessória. Fator gerador da obrigação tributária prin
da obrigação tributária acessória. Aspectos do fato gerador e o momento de sua ocorrência. 
Sujeição ativa. Sujeição passiva. Solidariedade. Capacidade Tributária Passiva. Domicílio Tributário.
Responsabilidade Tributária: responsabilidade dos sucessores, responsabilidade de
responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea. O crédito tributário.
tributário: o lançamento como ato jurídico administrativo vinculado, de competência privativa da 
autoridade administrativa. Modalidades de lançamento: lançamento direto ou de oficio, lançamento 
por declaração, lançamento por homologação. Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. 
Garantias e privilégios do crédito tributário. Administração tributária: fiscaliz
pessoas obrigadas a prestar informações ao fisco. Sigilo da Fazenda Pública e de
Requisição de força pública no embaraço à fiscalização. Dívida Ativa:
“juris tantum” de certeza e liquidez da dívida inscrita. Certidões negativas. A contagem dos prazos 
fiscais na legislação tributária. 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL: Código Tributário Municipal 
posteriores, Regulamento do ISS – Decreto nº 4.118/94. Regulamento
Regulamento do IPTU – Decretos nº 1134/86 e alterações. Taxas de Serviços Diversos 
e alterações. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

Saúde Pública; Sistema Único de Saúde (Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do 
SUS); Política Nacional de Humanização; Fundamentos e Técnicas de Atendimento na Fisioterapia; 
Conceito de Reabilitação; O Trabalho em Equipe na Reabilitação; O Papel de cada Profissional na 
Equipe de Reabilitação; Reabilitação; Paralisia Cerebral e Facial; Acidente Vascular Cerebral;
Parkinsonismo; Síndrome de Down; Hanseníase; Afecções de Músculos e Tendões;
Doenças Reumáticas; Cardiopatias; Amputações; Pneumopatias; Conceito e Aplicação: Exercícios 
Ativos, Exercícios Ativos Assistidos, Exercícios Passivos, Exercícios Isométricos; Conceito e Aplicação: 
Mecanoterapia; Conceito e Aplicação: Hidroterapia; Conceito e Aplicação: Te
Aplicação: Crioterapia; Conceito e Aplicação: Massoterapia; Conceito e Aplicação:
Fisioterapia aplicada à geriatria; Demências; Fisioterapia nas Doenças
Profissional. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

s ou complementares. Vigência, aplicação, interpretação e 
 Elementos. Espécies: obrigação 

Fator gerador da obrigação tributária principal e 
Aspectos do fato gerador e o momento de sua ocorrência. 

passiva. Solidariedade. Capacidade Tributária Passiva. Domicílio Tributário. 
sores, responsabilidade de terceiros, 

responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea. O crédito tributário. A constituição do crédito 
vinculado, de competência privativa da 

lançamento: lançamento direto ou de oficio, lançamento 
por homologação. Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. 

privilégios do crédito tributário. Administração tributária: fiscalização, entidades e 
pessoas obrigadas a prestar informações ao fisco. Sigilo da Fazenda Pública e de seus agentes. 
Requisição de força pública no embaraço à fiscalização. Dívida Ativa: conceito e inscrição. Presunção 

Certidões negativas. A contagem dos prazos 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL: Código Tributário Municipal – Lei nº 69/85 e alterações 
Decreto nº 4.118/94. Regulamento do ITBI – Decreto nº 6.733/99. 

alterações. Taxas de Serviços Diversos - Lei nº 160/93 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Normas Operacionais Básicas do 
Fundamentos e Técnicas de Atendimento na Fisioterapia; 

quipe na Reabilitação; O Papel de cada Profissional na 
Reabilitação; Reabilitação; Paralisia Cerebral e Facial; Acidente Vascular Cerebral; 

Parkinsonismo; Síndrome de Down; Hanseníase; Afecções de Músculos e Tendões; Escolioses; 
Conceito e Aplicação: Exercícios 

Passivos, Exercícios Isométricos; Conceito e Aplicação: 
Aplicação: Hidroterapia; Conceito e Aplicação: Termoterapia; Conceito e 

Crioterapia; Conceito e Aplicação: Massoterapia; Conceito e Aplicação: Eletroterapia; 
Fisioterapia aplicada à geriatria; Demências; Fisioterapia nas Doenças da 3ª idade; Ética e Legislação 

dos Servidores Públicos do Município de 



 

Videira. Lei Orgânica do Município de

Instrutor de Capoeira 

CAPOEIRA: histórico; questões culturais e sociais; instrumentos
capoeira. FOLCLORE: signifi
mitos por região.
de Administração Pública Municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do
Complementar nº 007/97 
do Município de Videira.

Instrutor de Dança 

História da dança. O ensino da dança no contexto escolar. A
social. Dança 
diversidade cultural e relações étnicoraciais
o ensino da dança.
Videira. Lei Orgânica do Município de Videira.

Instrutor de Teatro 

O ensino de teatro no contexto atual. Processo de construção do
interações com texto, o espaço, o contexto e os
africana e indígena.
identidades que configuram o sujeito na Educação. Lei Complementar nº 007/97 
Servidores Públicos do Município de Vide

Marceneiro  

Ferramentas de trabalho. Madeiras e seus derivados. Juntas e
com fórmicas e lâminas de madeira. Metrologia.
que permit
portáteis
artefatos de madeira. Leitura e interpretação de desenhos. Noções de
prevenção de acidentes. Regras de hierarquias no serviço
comportamento no ambiente de trabalho, regras
trato diário com o público interno e
Estatuto dos

Monitor de Oficina de Violino 

A educação musical. História da música: gêneros, cronologia e estilos
suas origens, compositores e desenvolvimento da Idade
brasileira: origens e desenvolvimento.
diversos na aprendizagem
dedilhados,

Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

CAPOEIRA: histórico; questões culturais e sociais; instrumentos musicais utilizados; fundamentos da 
capoeira. FOLCLORE: significados; brincadeiras folclóricas, danças folclóricas; crendices, culinária, 
mitos por região. Coordenação motora fina e coordenação motora grossa (ampla). Noções básicas 

Administração Pública Municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do
Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica 
do Município de Videira. 

História da dança. O ensino da dança no contexto escolar. A corporeidade enquanto construção 
social. Dança e movimento. A dimensão estética da dança. Dança, cultura e sociedade. Dança, 
diversidade cultural e relações étnicoraciais na dança. Pressupostos metodológicos e atividades para 
o ensino da dança. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públi
Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

O ensino de teatro no contexto atual. Processo de construção do
interações com texto, o espaço, o contexto e os personagens. Artes, história e 
africana e indígena. Pedagogias teatrais: contexto e gênese. O teatro na educação: fundamentos. As
identidades que configuram o sujeito na Educação. Lei Complementar nº 007/97 
Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município

Ferramentas de trabalho. Madeiras e seus derivados. Juntas e encaixes. Revestimento de madeira 
com fórmicas e lâminas de madeira. Metrologia. Manuseios de máquinas operatrizes para madeiras 
que permitam o corte, aparelhamento, esquadrejamento e furação. Manuseios com ferramentas 
portáteis como furadeira, lixadeira entre outras. Serviços de confecção ou reparação em
artefatos de madeira. Leitura e interpretação de desenhos. Noções de
prevenção de acidentes. Regras de hierarquias no serviço público municipal. Regras de 
comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento profissional para o 
trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Lei Complementar nº 007/97 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira.

A educação musical. História da música: gêneros, cronologia e estilos
suas origens, compositores e desenvolvimento da Idade Média até os dias atuais. Música popular 
brasileira: origens e desenvolvimento. Consciência do instrumento. Notação. Técnica. Métodos 
diversos na aprendizagem das posições: mão direita e mão esquerda,
dedilhados, afinação. Propriedade do som. Arpejos, escalas. Técnicas de arco. Técnicas de

musicais utilizados; fundamentos da 
brincadeiras folclóricas, danças folclóricas; crendices, culinária, 

Coordenação motora fina e coordenação motora grossa (ampla). Noções básicas 
Administração Pública Municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município. Lei 

Município de Videira. Lei Orgânica 

corporeidade enquanto construção 
da dança. Dança, cultura e sociedade. Dança, 

na dança. Pressupostos metodológicos e atividades para 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

O ensino de teatro no contexto atual. Processo de construção do conhecimento em teatro - 
personagens. Artes, história e cultura afro-brasileira, 

Pedagogias teatrais: contexto e gênese. O teatro na educação: fundamentos. As 
identidades que configuram o sujeito na Educação. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos 

ira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

encaixes. Revestimento de madeira 
Manuseios de máquinas operatrizes para madeiras 

aparelhamento, esquadrejamento e furação. Manuseios com ferramentas 
como furadeira, lixadeira entre outras. Serviços de confecção ou reparação em peças ou 

artefatos de madeira. Leitura e interpretação de desenhos. Noções de segurança no trabalho e 
público municipal. Regras de 

básicas de comportamento profissional para o 
o. Lei Complementar nº 007/97 – 

Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

A educação musical. História da música: gêneros, cronologia e estilos da música ocidental erudita, 
Média até os dias atuais. Música popular 

Consciência do instrumento. Notação. Técnica. Métodos 
das posições: mão direita e mão esquerda, arcadas, articulação, 

afinação. Propriedade do som. Arpejos, escalas. Técnicas de arco. Técnicas de braço. 



 

Vibrato. Método Carl Flesch. O violino Barroco. Principais Violinistas e suas
nº 007/97 
Videira.

Monitor de Oficina de Violoncelo 

A educação musical. História da música: gêneros, cronologia e estilos
suas origens, compositores e desenvolvimento da I
brasileira: origens e desenvolvimento.
diversos na aprendizagem
dedilhados,
orquestra, na música de câmara e como instrumento solista. Violoncelo na
Principais Violoncelistas e seus repertórios. Lei Complementar nº
Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do

Motorista I – Veículo de Passeio, 
Vans e Utilitários Pequenos 

Código de Trânsito Brasileiro 
Complementar. Resol
operação e manutenção preventiva dos
funcionamento dos
condições de freio, pneus, etc. Diagnósticos de falhas de funcionamento dos
Lubrificação e conservação do veículo. Normas de segurança do
equipamentos de proteção individual. Noções básicas
007/97 
Videira.

Motorista II – Ambulância 

Código de Trânsito Brasileiro 
Complem
operação e manutenção preventiva dos
funcionamento dos
condições de freio, pneus, etc. Diagnósticos de falhas de funcionamento dos
Lubrificação e conservação do veículo. Normas de segurança do
equipamentos de proteção individual. Noções básicas
007/97 
Videira.

Motorista IV – Caminhões e 
Caminhonetes 

Código de Trânsito Brasileiro 
Complementar. Resoluções do CONTRAN. Primeiros

Vibrato. Método Carl Flesch. O violino Barroco. Principais Violinistas e suas
nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de 
Videira. 

A educação musical. História da música: gêneros, cronologia e estilos
suas origens, compositores e desenvolvimento da Idade Média até os dias atuais. Música popular 
brasileira: origens e desenvolvimento. Consciência do instrumento. Notação. Técnica. Métodos 
diversos na aprendizagem das posições: mão direita e mão esquerda, arcadas, articulação, 
dedilhados, afinação. Propriedade do som. Arpejos, escalas. Golpes de arco. Violoncelo dentro
orquestra, na música de câmara e como instrumento solista. Violoncelo na
Principais Violoncelistas e seus repertórios. Lei Complementar nº 007/97 
Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira.

Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de
Complementar. Resoluções do CONTRAN. Primeiros socorros. Noções básicas de: mecânica, 
operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos. Conhecimento de sistema de 
funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água,

dições de freio, pneus, etc. Diagnósticos de falhas de funcionamento dos
Lubrificação e conservação do veículo. Normas de segurança do trabalho e do trânsito e uso de 
equipamentos de proteção individual. Noções básicas de direção defensiva. L
007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de 
Videira. 

Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de
Complementar. Resoluções do CONTRAN. Primeiros socorros. Noções básicas de: mecânica, 
operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos. Conhecimento de sistema de 
funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, 
condições de freio, pneus, etc. Diagnósticos de falhas de funcionamento dos
Lubrificação e conservação do veículo. Normas de segurança do trabalho e do trânsito e uso de 
equipamentos de proteção individual. Noções básicas de direção defensiva. Lei Complementar nº 
007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de 
Videira. 

Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de
Complementar. Resoluções do CONTRAN. Primeiros socorros. Noções básicas de: mecânica, 

Vibrato. Método Carl Flesch. O violino Barroco. Principais Violinistas e suas obras. Lei Complementar 
de Videira. Lei Orgânica do Município de 

A educação musical. História da música: gêneros, cronologia e estilos da música ocidental erudita, 
Média até os dias atuais. Música popular 

Consciência do instrumento. Notação. Técnica. Métodos 
das posições: mão direita e mão esquerda, arcadas, articulação, 

edade do som. Arpejos, escalas. Golpes de arco. Violoncelo dentro da 
orquestra, na música de câmara e como instrumento solista. Violoncelo na música brasileira. 

007/97 – Estatuto dos Servidores 
Município de Videira. 

Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e Legislação 
socorros. Noções básicas de: mecânica, 

equipamentos automotivos. Conhecimento de sistema de 
componentes dos equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água, 

dições de freio, pneus, etc. Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos. 
trabalho e do trânsito e uso de 

de direção defensiva. Lei Complementar nº 
Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de 

Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e Legislação 
socorros. Noções básicas de: mecânica, 

equipamentos automotivos. Conhecimento de sistema de 
componentes dos equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água, 

condições de freio, pneus, etc. Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos. 
trabalho e do trânsito e uso de 
defensiva. Lei Complementar nº 

Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de 

Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e Legislação 
socorros. Noções básicas de: mecânica, 



 

operação e manutenção preventiva dos
funcionamento dos
condições de freio, pneus, etc. Diagnósticos de falhas de funcionamento dos
Lubrificação e conservação do veículo. Normas de segurança do
equipamentos de proteção individual. 
007/97 
Videira.

Operador de Máquinas e 
Equipamentos para Obras de 

Pavimentação 

Noções de Manutenção, Conserva
Utilização dos equipamentos apropriados para cada
utilização do equipamento com
necessários para
de óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Código Nacional de
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de
direção defensiva. Lei Complementar nº 007/97 
Videira. Lei Orgânica do Município

Operador de Motoniveladora 

Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e
Utilização dos equipamentos apropriados para cada
utilização do equipamento com
necessários para o
de óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Código Nacional de
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de
direção defensiva. Lei Complem
Videira. Lei Orgânica do Município

Operador de Retroescavadeira, 
Escavadeira Hidráulica e Pá 

Carregadeira 

Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e
Utilização dos equipamentos apropriados para cada
utilização do equipamento com
necessários para o
de óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Código Nacional de
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de
direção defensiva. Lei Compl
Videira. Lei Orgânica do Município

operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos. Conhecimento de sistema de 
funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água,
condições de freio, pneus, etc. Diagnósticos de falhas de funcionamento dos
Lubrificação e conservação do veículo. Normas de segurança do trabalho e do trânsito e uso de 
equipamentos de proteção individual. Noções básicas de direção defensiva. Lei Complementar nº 
007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de 
Videira. 

Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e
Utilização dos equipamentos apropriados para cada serviço específico. Cuidados necessários na 
utilização do equipamento com segurança. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
necessários para o desempenho da função. Princípios de manutenção de veículos e máquinas. Tipos 

óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Código Nacional de
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de
direção defensiva. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e
Utilização dos equipamentos apropriados para cada serviço específico. Cuidados necessários na 
utilização do equipamento com segurança. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
necessários para o desempenho da função. Princípios de manutenção de veículos e máquinas. Tipos 

óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Código Nacional de
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de
direção defensiva. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e
Utilização dos equipamentos apropriados para cada serviço específico. Cuidados necessários na 
utilização do equipamento com segurança. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
necessários para o desempenho da função. Princípios de manutenção de veículos e máquinas. Tipos 

óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Código Nacional de
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de
direção defensiva. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

equipamentos automotivos. Conhecimento de sistema de 
do painel, nível de óleo, de água, 

condições de freio, pneus, etc. Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos. 
trabalho e do trânsito e uso de 

de direção defensiva. Lei Complementar nº 
Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de 

ção e Limpeza das Máquinas e Equipamentos de Trabalho. 
serviço específico. Cuidados necessários na 

segurança. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
desempenho da função. Princípios de manutenção de veículos e máquinas. Tipos 

óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Código Nacional de Trânsito. 
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de mecânica. Noções básicas de 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e Equipamentos de Trabalho. 
serviço específico. Cuidados necessários na 

segurança. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
utenção de veículos e máquinas. Tipos 

óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Código Nacional de Trânsito. 
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de mecânica. Noções básicas de 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e Equipamentos de Trabalho. 
serviço específico. Cuidados necessários na 

segurança. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
anutenção de veículos e máquinas. Tipos 

óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Código Nacional de Trânsito. 
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de mecânica. Noções básicas de 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 



 

Operador de Trator de Esteira 

Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e
Utilização dos equipamen
utilização do equipamento com
necessários para o
de óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Código Nacional de
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de
direção defensiva. Lei Complementar nº 007/97 
Videira. Lei Orgânica do Município

Operador de Trator de Pneus, 
Máquinas de Varrição e Capina 

Mecânica 

Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e
Utilização dos equipament
utilização do equipamento com
necessários para o
de óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Código Nacional de
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de
direção defensiva. Lei Complementar nº 007/97 
Videira. Lei Orgânica do Município

Pedreiro  

Conhecimentos das ferramentas; Normas de segurança;
linear; Cubicagem; Conhecimentos dos
assentamento de
segurança no trabalho e prevenção de acidentes. Regras de hierarquias no serviço
municipal; Regras de comportamento no ambiente de trabalho, r
profissional para o trato diário com o público interno e
Complementar nº 007/97 
do Município de Videira.

Pintor Letrista 

Conhecimentos das ferramentas; Tipos de tintas e bases; Solventes;
Desintoxicação; Prática da função; Cores Canalizadas (NBR
(ABNT 
segurança no trabalho e
municipal. Regras
profissional para o trato diário com o público inter
Complementar nº 007/97 

Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e
Utilização dos equipamentos apropriados para cada serviço específico. Cuidados necessários na 
utilização do equipamento com segurança. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
necessários para o desempenho da função. Princípios de manutenção de veículos e máquinas. Tipos

óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Código Nacional de
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de
direção defensiva. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servid
Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 
Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e
Utilização dos equipamentos apropriados para cada serviço específico. Cuidados necessários na 
utilização do equipamento com segurança. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
necessários para o desempenho da função. Princípios de manutenção de veículos e máquinas. Tipos 

óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Código Nacional de
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de
direção defensiva. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servido
Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 
Conhecimentos das ferramentas; Normas de segurança; Conhecimentos do sistema de metragem 
linear; Cubicagem; Conhecimentos dos materiais; Concretagem; Preparação de massa
assentamento de tijolos. Normas de higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Noções de
segurança no trabalho e prevenção de acidentes. Regras de hierarquias no serviço
municipal; Regras de comportamento no ambiente de trabalho, regras
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Lei 
Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica 
do Município de Videira. 

Conhecimentos das ferramentas; Tipos de tintas e bases; Solventes;
Desintoxicação; Prática da função; Cores Canalizadas (NBR 6493 de Dez/80); Cores de Segurança 
(ABNT - NB/76 de 1959). Normas de higiene, qualidade e proteção ao me
segurança no trabalho e prevenção de acidentes. Regras de hierarquias no serviço público 
municipal. Regras de comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.
Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de

Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e Equipamentos de Trabalho. 
serviço específico. Cuidados necessários na 

segurança. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
desempenho da função. Princípios de manutenção de veículos e máquinas. Tipos 

óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Código Nacional de Trânsito. 
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de mecânica. Noções básicas de 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e Equipamentos de Trabalho. 
serviço específico. Cuidados necessários na 

segurança. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
desempenho da função. Princípios de manutenção de veículos e máquinas. Tipos 

óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Código Nacional de Trânsito. 
Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de mecânica. Noções básicas de 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Conhecimentos do sistema de metragem 
materiais; Concretagem; Preparação de massas; Noções de 

tijolos. Normas de higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Noções de 
segurança no trabalho e prevenção de acidentes. Regras de hierarquias no serviço público 

egras básicas de comportamento 
externo e colegas de trabalho. Lei 

Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica 

Conhecimentos das ferramentas; Tipos de tintas e bases; Solventes; Normas de segurança; 
6493 de Dez/80); Cores de Segurança 

qualidade e proteção ao meio ambiente. Noções de 
prevenção de acidentes. Regras de hierarquias no serviço público 

de comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento 
no e externo e colegas de trabalho. Lei 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica 



 

do Município de Videira.

Professor - Área de Atuação: Artes 
Ensino Infantil e Fundamental 

Histórico do Ensino de Arte n
A Arte como objeto de conhecimento: o
Objetivos gerais de Arte
Fundamental. Artes visuais. Dança. Música. Teatro. Avaliação em Arte. Lei
– Estatuto dos Servidores Públicos do Município de

Professor - Área de Atuação: 
Educação Física Ensino Infantil e 

Fundamental 

A história e as atuais tendências pedagógicas da Educação Física.
Educação Física escolar. Conhecimentos sobre
biomecânicos e afetivos). A cu
jogos 
consumo; A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer
Educação Física: ética, saúde, orientação sexual, pluralidade cultural e
Física para deficientes físicos. Linguagem corporal e
Complementar nº 007/97 
do Município de

Professor - Área de Atuação: 
Educação Infantil  

Educação Infantil na perspectiva histórica. O papel social e a função da
organização do tempo e do espaço na educação i
profissional da educação infantil. A
Princípios que
criança co
espaço de conhecimento e produção das culturas infantis. A
diferentes linguagens como eixos norteadores do
Infantil. Lei Complementar nº
Orgânica do

Professor - Área de Atuação: 
Ensino Fundamental Séries Finais 
Disciplinas: Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, História e 

Geografia. 

Princípios éticos e morais do Professor. Instrumentos de avaliação.
Educação Inclusiva. Currículo Escolar. Projeto Político
Fundamental. Psicogênese 
Estatuto dos

Professor - Área de Atuação: 
Ensino Fundamental Séries 

Princípios éticos e morai
Educação Inclusiva. Currículo Escolar. Projeto Político

do Município de Videira. 

Histórico do Ensino de Arte no Brasil e perspectivas. Teoria e Prática
A Arte como objeto de conhecimento: o conhecimento artístico, como produção, fruição e reflexão. 
Objetivos gerais de Arte no Ensino Infantil e Fundamental. Os conteúdos de Arte no E
Fundamental. Artes visuais. Dança. Música. Teatro. Avaliação em Arte. Lei

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira.

A história e as atuais tendências pedagógicas da Educação Física. Processos de ensino e avaliação da 
Educação Física escolar. Conhecimentos sobre o corpo (anatômicos, fisiológicos, bioquímicos, 
biomecânicos e afetivos). A cultura corporal do movimento. Conceitos e procedimentos das danças, 

 (cooperativos, recreativos e competitivos), lutas e ginásticas. Estética, fisiculturismo
consumo; A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer

ucação Física: ética, saúde, orientação sexual, pluralidade cultural e
Física para deficientes físicos. Linguagem corporal e cultura. Corpo e poder: disciplina e controle. Lei 
Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica 
do Município de Videira. 

Educação Infantil na perspectiva histórica. O papel social e a função da
organização do tempo e do espaço na educação infantil. O brincar no espaço educativo. O papel do 
profissional da educação infantil. A documentação Pedagógica (planejamento, registro, avaliação). 
Princípios que fundamentam a prática na educação infantil: educar e cuidar. Dimensões humanas.
criança como sujeito de direitos. Relação creche família. As instituições de
espaço de conhecimento e produção das culturas infantis. A brincadeira, as interações e as 
diferentes linguagens como eixos norteadores do trabalho educativo
Infantil. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei 
Orgânica do Município de Videira. 

Princípios éticos e morais do Professor. Instrumentos de avaliação.
Educação Inclusiva. Currículo Escolar. Projeto Político Pedagógico. Diretrizes Curriculares do Ensino 
Fundamental. Psicogênese da língua escrita. Adolescência. Drogas. Lei Complementar nº 007/97 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira.

Princípios éticos e morais do Professor. Instrumentos de avaliação.
Educação Inclusiva. Currículo Escolar. Projeto Político Pedagógico. Diretrizes Curriculares do Ensino 

o Brasil e perspectivas. Teoria e Prática em Arte nas Escolas brasileiras. 
conhecimento artístico, como produção, fruição e reflexão. 

no Ensino Infantil e Fundamental. Os conteúdos de Arte no Ensino Infantil e 
Fundamental. Artes visuais. Dança. Música. Teatro. Avaliação em Arte. Lei Complementar nº 007/97 

Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

Processos de ensino e avaliação da 
o corpo (anatômicos, fisiológicos, bioquímicos, 

corporal do movimento. Conceitos e procedimentos das danças, 
(cooperativos, recreativos e competitivos), lutas e ginásticas. Estética, fisiculturismo e 

consumo; A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura. A 
ucação Física: ética, saúde, orientação sexual, pluralidade cultural e meio ambiente. A Educação 

cultura. Corpo e poder: disciplina e controle. Lei 
cos do Município de Videira. Lei Orgânica 

Educação Infantil na perspectiva histórica. O papel social e a função da educação infantil. A 
brincar no espaço educativo. O papel do 

documentação Pedagógica (planejamento, registro, avaliação). 
fundamentam a prática na educação infantil: educar e cuidar. Dimensões humanas. A 

mo sujeito de direitos. Relação creche família. As instituições de educação infantil como 
brincadeira, as interações e as 

trabalho educativo-pedagógico. Desenvolvimento 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei 

Princípios éticos e morais do Professor. Instrumentos de avaliação. Metodologia de Ensino. 
Pedagógico. Diretrizes Curriculares do Ensino 

escrita. Adolescência. Drogas. Lei Complementar nº 007/97 – 
Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

s do Professor. Instrumentos de avaliação. Metodologia de Ensino. 
Pedagógico. Diretrizes Curriculares do Ensino 



 

Iniciais Fundamental. Educandos e
de valores.
gramatical na escola. A infância e sua singularidade na educação básica.
sucesso escolar. Diálogo entre ensinar e aprender.
problemas. Educação integral.
Estatuto dos

Professor - Área de Atuação: 
Inglês 

Concepções de linguagem. A língua como forma de interação. Gêneros
ensino. Oralidade, escrita e ensino. Fala, leitura, escrita e
Metodologias e abordagens do ensino da L
falar, ouvir e escrever na Língua
Públicos do

Soldador (Mecânico) 

Os processo
aparelhos utilizados no processo de soldagem. Noções
componentes do processo de soldagem. Tipos de
transportadoras, tratores,
trabalho e
comportamento no ambiente de trabalho, regras bási
trato diário com o público interno e externo e
Estatuto dos Servidores Públicos

Técnico de Agrimensura 

Conhecimentos sobre o conjunto de normas, regras e princípios
Planimetria 
medição de distâncias
topográficos,
Altimetria 
levantamentos planialtimétricos. Agrimensura, períd
topográfico e Elementos e fotogrametria e foto
Estatuto dos Servidores Públicos do

Técnico Eletricista 

Eletricidade básica. Noções básicas de medidas elétricas, leitura e
comandos elétricos manuais. Montagem de circuitos
e interpretação de circuitos de
comandos

Fundamental. Educandos e educadores: seus direitos e o currículo. Temas transversais e f
de valores. Oralidade, leitura e escrita na escola. Alfabetização e letramento. O ensino da
gramatical na escola. A infância e sua singularidade na educação básica.
sucesso escolar. Diálogo entre ensinar e aprender. A ludicidade no processo educativo. Resolução de 
problemas. Educação integral. Gêneros textuais (orais e escritos). Lei Complementar nº 007/97 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira.

Concepções de linguagem. A língua como forma de interação. Gêneros
ensino. Oralidade, escrita e ensino. Fala, leitura, escrita e ensino. Leitura e produção textual. 
Metodologias e abordagens do ensino da Língua Inglesa no Brasil. O ensino das habilidades: ler, 
falar, ouvir e escrever na Língua Inglesa. Lei Complementar nº 007/97 
Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira.

Os processos de soldagem: elétrica, oxi-acetilênica, plasma, MIG, TIG.
aparelhos utilizados no processo de soldagem. Noções de eletricidade. Identificação dos 
componentes do processo de soldagem. Tipos de eletrodos. Trabalho com vergalhõe
transportadoras, tratores, braçagem de máquinas, esteiras e outros. Noções de segurança no 
trabalho e prevenção de acidentes. Regras de hierarquias no serviço público municipal.
comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento profissional para o 
trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Lei Complementar nº 007/97 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira.

Conhecimentos sobre o conjunto de normas, regras e princípios aplicados aos métodos topográficos. 
Planimetria - Instrumentos topográficos, goniometria, declinação magnética, aviventação de rumos, 
medição de distâncias direta e indiretamente, taqueometria, métodos de levantamentos 
topográficos, medição de áreas e locação de obras, normas técnicas referentes à topografia.
Altimetria - métodos de nivelamento, perfis topográficos, elementos de
levantamentos planialtimétricos. Agrimensura, perídica e avaliações,
topográfico e Elementos e fotogrametria e foto interpretação. Lei Complementar nº 007/97 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira.

etricidade básica. Noções básicas de medidas elétricas, leitura e
comandos elétricos manuais. Montagem de circuitos básicos de comandos elétricos manuais, leitura 
e interpretação de circuitos de comandos elétricos automáticos. Montagem de circuitos básicos de 
comandos elétricos automáticos, manutenção elétrica industrial, proteção de circuitos elétricos

educadores: seus direitos e o currículo. Temas transversais e formação 
Oralidade, leitura e escrita na escola. Alfabetização e letramento. O ensino da lingüística 

gramatical na escola. A infância e sua singularidade na educação básica. Educação inclusiva e 
ludicidade no processo educativo. Resolução de 

Gêneros textuais (orais e escritos). Lei Complementar nº 007/97 – 
Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

Concepções de linguagem. A língua como forma de interação. Gêneros textuais orais e escritos e 
ensino. Leitura e produção textual. 

Inglesa no Brasil. O ensino das habilidades: ler, 
Inglesa. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores 

Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

acetilênica, plasma, MIG, TIG. Identificação e manuseio dos 
de eletricidade. Identificação dos 

eletrodos. Trabalho com vergalhões, barras, autos, 
braçagem de máquinas, esteiras e outros. Noções de segurança no 

prevenção de acidentes. Regras de hierarquias no serviço público municipal. Regras de 
comportamento profissional para o 

colegas de trabalho. Lei Complementar nº 007/97 – 
do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

aplicados aos métodos topográficos. 
goniometria, declinação magnética, aviventação de rumos, 

, métodos de levantamentos 
medição de áreas e locação de obras, normas técnicas referentes à topografia. 
métodos de nivelamento, perfis topográficos, elementos de terraplenagem, 

ica e avaliações, divisão de imóveis. Desenho 
interpretação. Lei Complementar nº 007/97 – 

Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

etricidade básica. Noções básicas de medidas elétricas, leitura e interpretação de circuitos de 
básicos de comandos elétricos manuais, leitura 

Montagem de circuitos básicos de 
elétricos automáticos, manutenção elétrica industrial, proteção de circuitos elétricos  de 



 

baixa tensão. Segurança em instalações e equipamentos elétricos. Conservação
estabelecimentos industriais e 
excedente. Correção do fator de potência em baixa tensão.
prediais. Eletrônica básica. Lei
Município de

Técnico em Informática 

Processamento de Dados: conceituação, tipos, etapas. Computador:
Arquitetura do computador: dispositivos de entrada e
processamento, unidades de
tipos, estrutura,
conceituação. Sistema operacional. Sistemas utilitários. Si
tipos, componentes, estrutura, aplicação. Internet:
aplicação. Lei Complementar nº
Lei Orgânica do

Técnico em Radiologia 

Anatomia Geral; princípios de formação de imagem; componentes da
chassis; revelação e fixação, lavagem e secagem de
princípios do posiciona
do membro superior, do
cervical, do
X: proteção do paciente e do profissional. Tipos de aparelhos radiográficos:
desvantagens. Saúde Pública; Sistema Único de Saúde 
dos Servidores Públicos do Município de

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

Lei 6.514 de 22.12.77. Normas regulamentadoras (
Legislações Complementares. Higiene do Trabalho:
ambientais. Riscos físicos, químicos
avaliação dos agentes
conceitos, causas, investigação, análise e comunic
Medidas de Controle: EPIs e EPCs. Inspeções técnicas
Complementar nº 007/97 
do Municípi

Técnico em Vigilância Sanitária 
Vigilância Sanitária: conceitos. ANVISA. Noções de meio
atmosférica e sonora. Coleta, transporte e destinação

baixa tensão. Segurança em instalações e equipamentos elétricos. Conservação
estabelecimentos industriais e de serviços básicos sobre fator de
excedente. Correção do fator de potência em baixa tensão. Instalação de circuitos elétricos básicos 
prediais. Eletrônica básica. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do 

unicípio de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

Processamento de Dados: conceituação, tipos, etapas. Computador:
Arquitetura do computador: dispositivos de entrada e saída de dados; memórias
processamento, unidades de armazenamento, interfaces com o usuário. Programa: conceituação, 
tipos, estrutura, algoritmos. Linguagens de programação, codificação, compilação. Sistema:
conceituação. Sistema operacional. Sistemas utilitários. Sistemas aplicativos.
tipos, componentes, estrutura, aplicação. Internet: conceituação; estrutura, recursos, configuração, 
aplicação. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. 
Lei Orgânica do Município de Videira. 

Anatomia Geral; princípios de formação de imagem; componentes da
chassis; revelação e fixação, lavagem e secagem de filmes radiográficos. Proteção radiológica e 
princípios do posicionamento. Anatomia geral e noções básicas radiológicas: do tórax, do abdômen, 
do membro superior, do membro inferior, do cóccix, sacro e coluna lombar, da coluna torácica e 
cervical, do crânio, da face e seios paranasais, mastóides e ossos temporal. Proteção 
X: proteção do paciente e do profissional. Tipos de aparelhos radiográficos:
desvantagens. Saúde Pública; Sistema Único de Saúde - SUS. Lei Complementar nº 007/97 
dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira.

Lei 6.514 de 22.12.77. Normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela
Legislações Complementares. Higiene do Trabalho: conceitos, definições e classificação dos 
ambientais. Riscos físicos, químicos e biológicos. PPRA – conceitos, classificação, identificação e 
avaliação dos agentes de riscos ambientais. Prevenção e combate a incêndios. Acidente do trabalho:
conceitos, causas, investigação, análise e comunicação (CAT). Doenças
Medidas de Controle: EPIs e EPCs. Inspeções técnicas de segurança e noções de análise de risco. Lei 
Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica 
do Município de Videira. 

Vigilância Sanitária: conceitos. ANVISA. Noções de meio-ambiente:
atmosférica e sonora. Coleta, transporte e destinação de lixo. Vigilância nutricional e de alimentos. 

baixa tensão. Segurança em instalações e equipamentos elétricos. Conservação de energia em 
de serviços básicos sobre fator de potência, energia reativa 

Instalação de circuitos elétricos básicos 
Estatuto dos Servidores Públicos do 

Processamento de Dados: conceituação, tipos, etapas. Computador: conceituação, evolução, tipos. 
saída de dados; memórias, unidades de 

armazenamento, interfaces com o usuário. Programa: conceituação, 
algoritmos. Linguagens de programação, codificação, compilação. Sistema: 

stemas aplicativos. Redes: conceituação; 
conceituação; estrutura, recursos, configuração, 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. 

Anatomia Geral; princípios de formação de imagem; componentes da câmara escura, colgaduras, 
filmes radiográficos. Proteção radiológica e 

geral e noções básicas radiológicas: do tórax, do abdômen, 
membro inferior, do cóccix, sacro e coluna lombar, da coluna torácica e 

crânio, da face e seios paranasais, mastóides e ossos temporal. Proteção contra os raios 
X: proteção do paciente e do profissional. Tipos de aparelhos radiográficos: funcionamento e 

Complementar nº 007/97 – Estatuto 
ei Orgânica do Município de Videira. 

) aprovadas pela portaria 3214 de 08.06.78. 
conceitos, definições e classificação dos riscos 

conceitos, classificação, identificação e 
de riscos ambientais. Prevenção e combate a incêndios. Acidente do trabalho: 

ação (CAT). Doenças profissionais e do trabalho. 
de segurança e noções de análise de risco. Lei 

dos Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica 

ambiente: saneamento básico; poluição 
de lixo. Vigilância nutricional e de alimentos. 



 

Produção, arm
população em geral.
estabelecimentos de saúde e de uso coletivo. Condições de medicamentos e
do trabalhador. Equipamentos de segurança, situações de
compulsória, imunização ativa e passiva,
epidemiológicos, busca
bloqueio da disseminação de doenças transmissíveis. Epidemiologia. Principais Leis
Estaduais e Municipais sobre vigilância sanitária. Lei Complementar nº
Servidores Públicos do Municí

Técnico em Enfermagem 

Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa
– controle de doenças sexualmente
Universais,
Conhecimentos sobre: Hipercalcemia, Cianosose, Tuberculose pulmonar e seu
Pneumonias, Varises esôfago 
Meningite. Causas de mortalidade infantil.
do profissional da categoria.
enfermagem).
cardiológicos, diabetes mellitus, hipertensão arterial, etc). Assistência à saúde da
preventivo do câncer do colo de útero e mama, planejamento
criança e do adolescente. Assistência a saúde
Precauções universais, desinfecções
princípios e
saúde e equipe de enfermagem. Programa da saúde da família 
modelo assistencial. Esquema de vacinação 
Básicas: Pressão arterial 
administração de remédios,
parada cardiorespiratória,
contágio e prevenção. Unidades de transformação (g, mg, l, ml e cm3).
fundamentais e atualidades de pesquisa científica.
Enfermagem. Lei Complementar nº
Videira. Lei Orgânica do

Produção, armazenagem, distribuição e qualidade de alimentos. Condições nutricionais da 
população em geral. Enfermidades transmitidas por alimentos. Condições higiênico
estabelecimentos de saúde e de uso coletivo. Condições de medicamentos e
do trabalhador. Equipamentos de segurança, situações de risco. Saúde pública. Notificação 
compulsória, imunização ativa e passiva, realização de visitas domiciliares, formação de inquéritos 
epidemiológicos, busca ativa, controle de zoonoses. Atividades educativas referentes a prevenção e
bloqueio da disseminação de doenças transmissíveis. Epidemiologia. Principais Leis
Estaduais e Municipais sobre vigilância sanitária. Lei Complementar nº
Servidores Públicos do Município de Videira. Lei Orgânica do Município de Videira.

Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica. Esquema de vacinação 
controle de doenças sexualmente transmissíveis. Orientação à gestantes no pré

Universais, desinfecção e uso de aparelhos e utensílios. Saúde Pública e saneamento básico.
Conhecimentos sobre: Hipercalcemia, Cianosose, Tuberculose pulmonar e seu
Pneumonias, Varises esôfago – gástricas, Rubéola, Alcalose respiratórias, Parada circulatória, 
Meningite. Causas de mortalidade infantil. Generalidades e conceitos fundamentais. As atribuições 
do profissional da categoria. Conhecimentos das técnicas de enfermagem (fundamentos de 
enfermagem). Normas de biossegurança. Assistência à saúde do adulto (problemas respiratórios,
cardiológicos, diabetes mellitus, hipertensão arterial, etc). Assistência à saúde da
preventivo do câncer do colo de útero e mama, planejamento familiar, etc). Assistência à saúde
criança e do adolescente. Assistência a saúde mental. Assistência ao paciente hospitalizado. 
Precauções universais, desinfecções de utensílios. Saúde Pública. Sistema
princípios e diretrizes. Noções de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis. Equipe
saúde e equipe de enfermagem. Programa da saúde da família –
modelo assistencial. Esquema de vacinação – doenças parasitárias. Métodos contraceptivos. Rotinas 
Básicas: Pressão arterial – Temperatura, Acomodação de pacientes ao leito. Locais e forma de 
administração de remédios, aparelhos e utensílios. Verificação de trabalho de parto. Sintomas em 
parada cardiorespiratória, choque circulatório. Doenças sexualmente transmissíveis, tipos, forma
contágio e prevenção. Unidades de transformação (g, mg, l, ml e cm3).
fundamentais e atualidades de pesquisa científica. Administração e Planejamento do Serviço de 
Enfermagem. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos Servidor
Videira. Lei Orgânica do Município de Videira. 

e qualidade de alimentos. Condições nutricionais da 
Enfermidades transmitidas por alimentos. Condições higiênico-sanitárias de 

estabelecimentos de saúde e de uso coletivo. Condições de medicamentos e desinfetantes. Saúde 
risco. Saúde pública. Notificação 

realização de visitas domiciliares, formação de inquéritos 
ades educativas referentes a prevenção e 

bloqueio da disseminação de doenças transmissíveis. Epidemiologia. Principais Leis Federais, 
Estaduais e Municipais sobre vigilância sanitária. Lei Complementar nº 007/97 – Estatuto dos 

Município de Videira. 

científica. Esquema de vacinação 
transmissíveis. Orientação à gestantes no pré-natal. Precauções 

desinfecção e uso de aparelhos e utensílios. Saúde Pública e saneamento básico. 
Conhecimentos sobre: Hipercalcemia, Cianosose, Tuberculose pulmonar e seu tratamento, 

spiratórias, Parada circulatória, 
Generalidades e conceitos fundamentais. As atribuições 

Conhecimentos das técnicas de enfermagem (fundamentos de 
Assistência à saúde do adulto (problemas respiratórios, 

cardiológicos, diabetes mellitus, hipertensão arterial, etc). Assistência à saúde da mulher, (pré-natal, 
familiar, etc). Assistência à saúde da 

mental. Assistência ao paciente hospitalizado. 
sílios. Saúde Pública. Sistema único de Saúde – SUS – 

as doenças transmissíveis. Equipe de 
– estratégia de reorientação do 
Métodos contraceptivos. Rotinas 

Acomodação de pacientes ao leito. Locais e forma de 
aparelhos e utensílios. Verificação de trabalho de parto. Sintomas em 

choque circulatório. Doenças sexualmente transmissíveis, tipos, forma de 
contágio e prevenção. Unidades de transformação (g, mg, l, ml e cm3). Generalidades e conceitos 

Administração e Planejamento do Serviço de 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 



 

CARGO 
Professor  

Área de Atuação: Educação 
Física Ensinos Infantil e 

Fundamental, Instrutor de 
Capoeira e Instrutor de Dança 

O teste 1 consis
flexionadas, joelhos formando um ângulo de 90º, planta dos pés no solo, pés fixados pelo avaliador 
braços estendidos atrás da cabeça, realizará a flexão da coluna até encostar o
voltando à posição inicial até que as omoplatas toquem o solo. Mede
corretas realizadas em 1(um) minuto.
O teste 2, teste da Sinuosa, consiste em o candidato percorrer um trajeto sinuoso demarcado por 
três co
candidato deverá sair detrás da linha de partida e fazer o trajeto correndo, nos sentidos de ida e 
volta, ultrapassando os obstáculos sinuosamente, cruzando a linha d
Mede
O teste 3, Agachamento. O candidato em pé de posse de um peso de 2 Kg nas mãos, deverá agachar 
levando o peso até o chão e levantar elevando o peso na altura do peito, durante 1 minu
O teste 4, Corrida/ Caminhada, consiste em o candidato correr ou andar, durante 12 minutos, 
percorrendo a maior distância possível e procurando manter a velocidade constante.
Serão considerados aptos na Prova de Aptidão Física os candidatos que obtiver
mínimo descrito na tabela abaixo:
 

Flexão abdominal em 1 minuto

Corrida sinuosa

Agachamento

Corrida 12 minutos

 
Para cada teste concluído será atribuída nota 2,5, concluindo o teste o

 
 

PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 
 

ATIVIDADES 
O teste 1 consistirá em exercícios abdominais. O candidato, deitado em decúbito dorsal, pernas 
flexionadas, joelhos formando um ângulo de 90º, planta dos pés no solo, pés fixados pelo avaliador 
braços estendidos atrás da cabeça, realizará a flexão da coluna até encostar o
voltando à posição inicial até que as omoplatas toquem o solo. Mede
corretas realizadas em 1(um) minuto. 
O teste 2, teste da Sinuosa, consiste em o candidato percorrer um trajeto sinuoso demarcado por 
três cones, distantes 1,50 metros entre si, estando o primeiro a 3 metros da linha de partida. O 
candidato deverá sair detrás da linha de partida e fazer o trajeto correndo, nos sentidos de ida e 
volta, ultrapassando os obstáculos sinuosamente, cruzando a linha d
Mede-se o tempo gasto para realizar o percurso. 
O teste 3, Agachamento. O candidato em pé de posse de um peso de 2 Kg nas mãos, deverá agachar 
levando o peso até o chão e levantar elevando o peso na altura do peito, durante 1 minu
O teste 4, Corrida/ Caminhada, consiste em o candidato correr ou andar, durante 12 minutos, 
percorrendo a maior distância possível e procurando manter a velocidade constante.
Serão considerados aptos na Prova de Aptidão Física os candidatos que obtiver
mínimo descrito na tabela abaixo: 

TESTTE DESEMPENHO MÍNIMO

MASCULINO 

Flexão abdominal em 1 minuto 17 vezes 

Corrida sinuosa 14 segundos 

Agachamento 25 vezes 

Corrida 12 minutos 1.800 m 

ara cada teste concluído será atribuída nota 2,5, concluindo o teste o

tirá em exercícios abdominais. O candidato, deitado em decúbito dorsal, pernas 
flexionadas, joelhos formando um ângulo de 90º, planta dos pés no solo, pés fixados pelo avaliador 
braços estendidos atrás da cabeça, realizará a flexão da coluna até encostar os braços nos joelhos, 
voltando à posição inicial até que as omoplatas toquem o solo. Mede-se o número de repetições 

O teste 2, teste da Sinuosa, consiste em o candidato percorrer um trajeto sinuoso demarcado por 
nes, distantes 1,50 metros entre si, estando o primeiro a 3 metros da linha de partida. O 

candidato deverá sair detrás da linha de partida e fazer o trajeto correndo, nos sentidos de ida e 
volta, ultrapassando os obstáculos sinuosamente, cruzando a linha de chegada ainda correndo. 

O teste 3, Agachamento. O candidato em pé de posse de um peso de 2 Kg nas mãos, deverá agachar 
levando o peso até o chão e levantar elevando o peso na altura do peito, durante 1 minuto. 
O teste 4, Corrida/ Caminhada, consiste em o candidato correr ou andar, durante 12 minutos, 
percorrendo a maior distância possível e procurando manter a velocidade constante. 
Serão considerados aptos na Prova de Aptidão Física os candidatos que obtiverem o desempenho 

DESEMPENHO MÍNIMO 

FEMININO 

13 vezes 

14 segundos 

20 vezes 

1.500 m 

ara cada teste concluído será atribuída nota 2,5, concluindo o teste o candidato receberá nota 



 

máxima, não concluindo não pontuará.
A prova prática terá peso 10,0 (dez) 
que obtiverem média infe
O Resultado final será a média aritmétic

CARGO 
Agente de Pavimentação Pública; Motorista IV 

Caminhões e Caminhonetes; Operador de 
Máquinas e Equipamentos para Obras de 

Pavimentação; Operador de Motoniveladora; 
Operador de Retroescavadeira, 

Escavadeira Hidráulica e Pá-Carregadeira; 
Operador de Trator de Esteira; Operador de 
Trator de Pneus, Máquinas de Varrição de 

Capina Mecânica 

Borracheiro, Pedreiro e Pintor Letrista, 
Carpinteiro; Marceneiro e Soldador (Mecânico)

máxima, não concluindo não pontuará. 
A prova prática terá peso 10,0 (dez) e será de caráter eliminatório, sendo eliminados os candidatos 
que obtiverem média inferior a 5,0 (cinco). 
O Resultado final será a média aritmética das provas objetiva e aptidão 

 
PROVA DE PRÁTICA 

 
ATIVIDADES 

Agente de Pavimentação Pública; Motorista IV – 

Pavimentação; Operador de Motoniveladora; 

Operador de Trator de Esteira; Operador de 

Na prova prática deve o candidato executar atividades inerentes ao cargo, operando 
equipamento rodoviário e/ou agrícola, efetuar manobras; demonstrar conhecimentos 
sobre os instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação 
veicular. A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá 
executar, dentro das normas técnicas e legais, levando
aproveitamento do equipamento utilizado. 
Fatores a serem avaliados: 
I - Verificação da máquina e/ou caminhão (pneus, água, óleo, bateri
II - Habilidades ao operar o equipamento; 
III - Aproveitamento do equipamento/ máquina/ caminhão;
IV – Produtividade; 
V - Técnica/Aptidão/Eficiência. 
Duração da Prova: mínimo de 15 minutos e máximo de 30 minutos
A prova prática terá peso 10,0 (dez) e será de caráter eliminatório, sendo eliminados os 
candidatos que obtiverem média inferior a 5,0 (cinco). 
O Resultado final será a média aritmética das provas objetiva e prática.

cânico) 
Na prova prática deve o candidato executar atividades inerentes ao cargo, utilizando os 
equipamentos e ou materiais pertinentes para a realização das tarefas propostas.
A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executa
das normas técnicas e legais, levando-se em consideração o uso e aproveitamento do 
equipamento e ou material utilizado. 
Fatores a serem avaliados: 

sendo eliminados os candidatos 

a das provas objetiva e aptidão física. 

cutar atividades inerentes ao cargo, operando 
equipamento rodoviário e/ou agrícola, efetuar manobras; demonstrar conhecimentos 
sobre os instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação 

penho do candidato no trabalho que irá 
executar, dentro das normas técnicas e legais, levando-se em consideração o uso e 

Verificação da máquina e/ou caminhão (pneus, água, óleo, bateria) 

Aproveitamento do equipamento/ máquina/ caminhão; 

Duração da Prova: mínimo de 15 minutos e máximo de 30 minutos 
rá de caráter eliminatório, sendo eliminados os 

O Resultado final será a média aritmética das provas objetiva e prática. 
Na prova prática deve o candidato executar atividades inerentes ao cargo, utilizando os 
equipamentos e ou materiais pertinentes para a realização das tarefas propostas. 
A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro 

se em consideração o uso e aproveitamento do 



 

Motorista I – Veículo de Passeio, Vans e 
Utilitários Pequenos e Motorista II - Ambulância

Técnico Eletricista 

I - Verificação do equipamento e ou material de trabalho; 
II - Habilidades ao executar a tarefa proposta; 
III - Aproveitamento do equipamento e ou material; 
IV – Produtividade; 
V - Técnica/Aptidão/Eficiência. 
Duração da Prova: mínimo de 15 minutos e máximo de 30 minutos
A prova prática terá peso 10,0 (dez) e será de caráter eliminatório, sendo eliminado
candidatos que obtiverem média inferior a 5,0 (cinco).  
O Resultado final será a média aritmética das provas objetiva e prática.

Ambulância 
Na prova prática deve o candidato dirigir o veículo de acordo com as normas estabelecidas 
pelo Código Nacional de Trânsito. A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no 
trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas e legais, levando
consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado e seguindo a Resolução 
CONTRAN no 168, de 14 de dezembro de 2004 e alterações, atribuindo
graves, médias e leves para cada infração cometida, em consonância com o art. 19, com 
perdas dos pontos correspondentes. 
Duração da Prova: mínimo de 15 minutos e máximo de 30 minutos.
Fator a ser avaliado: 
I - Habilidades ao dirigir de acordo com o Código Nacional de Trânsito.
A prova prática terá peso 10,0 (dez) e será de caráter eliminatório, sendo eliminados os 
candidatos que obtiverem média inferior a 5,0 (cinco). 
O Resultado final será a média aritmética das provas objetiva e prática.

Na prova prática deve o candidato executar atividades inerentes ao
equipamentos e ou materiais pertinentes para a realização das
A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que
das normas técnicas e legais, levando-se em consideração o
equipamento e ou material utilizado. 
Fatores a serem avaliados: 
I - Verificação do equipamento e ou material de trabalho; 
II - Habilidades ao executar a tarefa proposta; 
III - Aproveitamento do equipamento e ou material; 

 

Duração da Prova: mínimo de 15 minutos e máximo de 30 minutos 
A prova prática terá peso 10,0 (dez) e será de caráter eliminatório, sendo eliminados os 

O Resultado final será a média aritmética das provas objetiva e prática. 

to dirigir o veículo de acordo com as normas estabelecidas 
pelo Código Nacional de Trânsito. A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no 
trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas e legais, levando-se em 

mento do equipamento utilizado e seguindo a Resolução 
168, de 14 de dezembro de 2004 e alterações, atribuindo-se penalidades 

graves, médias e leves para cada infração cometida, em consonância com o art. 19, com 

Duração da Prova: mínimo de 15 minutos e máximo de 30 minutos. 

Habilidades ao dirigir de acordo com o Código Nacional de Trânsito. 
A prova prática terá peso 10,0 (dez) e será de caráter eliminatório, sendo eliminados os 

O Resultado final será a média aritmética das provas objetiva e prática. 
Na prova prática deve o candidato executar atividades inerentes ao cargo, utilizando os 

pertinentes para a realização das tarefas propostas. 
A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro 

se em consideração o uso e aproveitamento do 

 



 

 

IV – Produtividade; 
V - Técnica/Aptidão/Eficiência. 
Duração da Prova: mínimo de 15 minutos e máximo de 30 minutos
A prova prática terá peso 10,0 (dez) e será de caráter eliminatório,
candidatos que obtiverem média inferior a 5,0 (cinco). 
O Resultado final será a média aritmética das provas objetiva e 

 
 
 

va: mínimo de 15 minutos e máximo de 30 minutos 
A prova prática terá peso 10,0 (dez) e será de caráter eliminatório, sendo eliminados os 

O Resultado final será a média aritmética das provas objetiva e prática. 


