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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2013 

 

ANEXO VII - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS ESCRITAS 

 

PARA OS CARGOS DE NIVEL ALFABETIZADO E ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Língua Portuguesa: 

1. Acentuação, Grafia correta das palavras, Pontuação;  

2. Adjetivo, Advérbio, Artigo, Gênero, Número e Grau do Substantivo, Predicado, Pronomes, Substantivo Próprio e 

Comum, Sujeito, Verbos e Tempos do Verbo;  

3. Coletivos, Feminino e Masculino, Singular e Plural, Sinônimos e Antônimos, Uso do por que, por quê, porque e 

porquê; 

4. Dígrafo, Encontro Vocálico e Encontro Consonantal;  

5. Frase e oração, Tipos de Frase;  

6. Interpretação de Texto;  

7. Sílaba: Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas, Separação de Sílabas;  

 

Matemática: 

1. Conjunto dos números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão.  

2. Propriedades, comparação. 

3. Expressões numéricas.  

4. Teoria dos números: pares, ímpares, múltiplos, divisores, primos, compostos, fatoração, divisibilidade.  

5. Problemas que envolvam as quatro operações fundamentais da matemática. 

 

Conhecimentos Gerais (Cultura Geral e Cidadania) 

1. História, Geografia e Ciências do Ensino Fundamental. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Ambiental, Artística, 

Científica, Cultural, Desenvolvimento Sustentável, Ecologia, Econômica, Educação, Esportiva, Política, Relações 

Internacionais, Saúde, Segurança, Sociedade e Tecnológica do Brasil e do Mundo. Tópicos atuais, relevantes e 

amplamente divulgados, em áreas diversificadas. 

2. Fundamentos históricos, geográficos, econômicos, políticos e atuais do Brasil, de Santa Catarina e do município de 

Pomerode. 
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PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 

 

Língua Portuguesa: 

1. Interpretação e compreensão de textos. Identificação de tipos textuais: narrativo, descritivo e dissertativo. Critérios de 

textualidade: coerência e coesão. Recursos de construção textual: discurso direto e indireto; pressupostos e 

subentendidos. Funções da linguagem. Níveis de linguagem e adequação ao contexto de uso da norma padrão. 

Gêneros textuais da Redação Oficial. Princípios gerais. Uso dos pronomes de tratamento. Estrutura interna dos 

gêneros: ofício, memorando, requerimento, relatório, parecer.  

2. Conhecimentos linguísticos. Conhecimentos gramaticais de acordo com o padrão culto da língua. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Reconhecimento e emprego das classes de palavras. Relações semânticas no 

emprego das palavras. Pontuação e efeitos de sentido. Sintaxe: oração, período; termos das orações; articulação das 

orações: coordenação e subordinação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; emprego da crase. 

3. Domínio da ortografia oficial. Acentuação gráfica. Significação literal e contextual de vocábulos.  

 

Matemática: 

1. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.  

2. Conjunto dos números naturais. 

3. Divisibilidade: Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum.  

4. Equações do 1º grau, sistema de equação de 1º grau, problemas do 1º grau; Equações e inequações de primeiro e 

segundo graus, logarítmicas, exponenciais e trigonométricas.  

5. Equações do 2º grau.  

6. Juros simples e compostos.  

7. Média aritmética simples e ponderada.  

8. Medidas de tempo, comprimento, massa, área e capacidade. 

9. Moeda, câmbio, títulos e valores. 

10. Números fracionários e números decimais, dízimas periódicas.  

11. Números: naturais, inteiros, racionais e reais.  

12. Porcentagem; Juros.  

13. Probabilidade.  

14. Razão e proporção; Regra de três simples e composta.  
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Conhecimentos Gerais (Cultura Geral e Cidadania): 

1. Constituição Federal e suas emendas: dos Princípios Fundamentais, dos Direitos e Garantias Fundamentais, da 

Nacionalidade e dos Direitos Políticos.  

2. História, Geografia e Ciências do Ensino Médio. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Ambiental, Artística, 

Científica, Cultural, Desenvolvimento Sustentável, Ecologia, Econômica, Educação, Esportiva, Política, Relações 

Internacionais, Saúde, Segurança, Sociedade e Tecnológica do Brasil e do Mundo. Tópicos atuais, relevantes e 

amplamente divulgados, em áreas diversificadas. 

3. Fundamentos históricos, geográficos, econômicos, políticos e atuais do Brasil, de Santa Catarina e do município de 

Pomerode. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS ESCRITAS - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(REFERENTE A CADA CARGO). 

 

 
AGENTE DE TRÂNSITO 

 

Legislação (Código de Trânsito Brasileiro e seus Regulamentos). Regras gerais de circulação. Deveres e Proibições. 

Sinalização: Sinais de Apito. Placas de Advertência. Placas de Regulamentação. Placas de Indicação de Serviço 

Auxiliar. Sinalização Horizontal. Noções básicas de Relações Humanas no trabalho. Noções básicas sobre higiene e 

segurança no trabalho. Primeiros socorros. Ética profissional. Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. 

Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. 

 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
 
Noções de redação oficial, relatórios e documentação administrativa. Elaboração de quadros estatísticos, mapas e 

relatórios. Noções de Contabilidade. Noções de compras de materiais. Noções de Administração de Pessoal e 

Recursos Humanos. Elaboração de registros e cálculos. Noções de Administração: organizações, eficiência e eficácia. 

O processo administrativo: planejamento, organização, influência e controle. Planejamento: fundamentos, tomada de 

decisões e ferramentas. Organização: fundamentos, estruturas organizacionais tradicionais, tendências e práticas 

organizacionais. Influência: aspectos fundamentais da comunicação, liderança, motivação, grupos, equipes e cultura 

organizacional. Princípios fundamentais de administração pública: administração pública no Brasil, administração 

pública gerencial, reforma da gestão pública e sistemas de administração federal.  Comunicação Administrativa: noções 

sobre comunicação na administração pública; correspondências, atos oficiais, encaminhamentos. Noções básicas da 

lógica matemática.  Cálculo proposicional: questões clássicas de raciocínio e métodos algébricos e aritméticos; princípio 

multiplicativo e problemas de contagem; princípio da casa dos pombos; regra de três e regra de sociedade. Sequências 

Lógicas e Leis de Formação. Descoberta da lei de formação de sequências envolvendo números, letras, figuras 

geométricas, palavras, etc. Informática Básica: Sistemas Operacionais, Editores de Textos, Planilhas Eletrônicas, 

Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados à internet e a correio eletrônico. 

Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. Constituição Federal, em seus Artigos: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores 

Municipais de Pomerode, todo teor. 
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ASSISTENTE SOCIAL 

 
Análise de conjuntura. Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão. Serviço Social e formação profissional. 

História do Serviço Social. A dimensão política da prática profissional. Pesquisa em Serviço Social. Metodologia do 

Serviço Social. Desafios do Serviço Social na contemporaneidade. Atuação do Serviço Social na administração de 

políticas sociais.  Planejamento. Estratégico. Participativo.  Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal. 

Ética Profissional. O projeto ético-político-profissional do Serviço Social. A Ética aplicada à ação profissional na política 

de Saúde. Serviço Social e a política de Saúde Mental.  Sistema Único da Assistência Social. Lei Orgânica da 

Assistência Social (Lei nº. 8.742/93). Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200. Decreto nº 

5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá 

prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, que estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, e dá outras providências todo o teor. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), em seus Artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências, todo o teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em 

seus Artigos: 15, 16, 17, 18 e 19. Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006, todo teor. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 

2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 6, 7 e 8. Constituição Federal, em seus Artigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores 

Municipais de Pomerode, todo teor. Informática Básica: Sistemas Operacionais, Editores de Textos, Planilhas 

Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados à internet e a correio 

eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. 

 
ATENDENTE DE BIBLIOTECA 

 

Atendimento aos usuários. Orientação ao usuário. Normas técnicas para a área de documentação: referência 

bibliográfica (de acordo com as normas da ABNT), resumos, abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas, 

sumário, preparação de índices de publicações, preparação de guias de bibliotecas, centros de informação e de 

documentação. Indexação: conceito, definição, linguagens, descritores, processos e tipos de indexação. Resumos e 

índices: tipos e funções. Bibliografia: conceituação, teorias, classificação, histórico e objetivos. Higienização do material. 

Preparação de documentos para encadernação, bem como guardar documentos e atualizar inventário do acervo. 

Legislação: Constituição Federal, em seus Artigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Lei Orgânica do 

Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. Informática Básica: 

Sistemas Operacionais, Editores de Textos, Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, 

serviços e tecnologias relacionados à internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente 

de microinformática. 
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AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da infância, 

Didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. Alfabetização e letramento. 

Linguagem oral e escrita. Produção de textos. Precursores e seguidores da Literatura Infantil no Brasil. Conceitos 

Metodológicos específicos das áreas do conhecimento de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes 

do Ensino Fundamental nos Anos Iniciais. Temas Transversais. Educação Infantil na perspectiva histórica; O papel 

social da educação infantil; Educar e cuidar; A organização do tempo e do espaço na educação infantil; A 

documentação Pedagógica (planejamento, registro, avaliação); Princípios que fundamentam a prática na educação 

infantil: Pedagogia da infância, dimensões humanas; direitos da infância e relação creche família; As instituições de 

educação infantil como espaço de produção das culturas infantis. Parâmetros nacionais de qualidade para a educação 

infantil. Legislação: Constituição Federal, em seus Artigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Lei 

Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. 

 

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 

 

Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo. Conhecimentos sobre a execução de manutenções hidráulicas, 

substituição, troca, limpeza, reparo e instalação de peças, componentes e equipamentos; realização de manutenção em 

carpintaria e marcenaria, conserto de móveis, substituição e ajuste de portas e janelas, troca de peças e reparos de 

pisos e assoalhos; realização de reparos em telhados, limpeza de calhas e de caixas de água; conservação de 

alvenaria e fachadas e recuperação de pinturas; impermeabilização de superfícies, lavando, preparando e aplicando 

produtos; montagem de equipamentos de trabalho e segurança, inspecionando o local e instalando peças e 

componentes em equipamentos; execução de serviços gerais (conserto de portas e janelas, entre outros); condução de 

veículo automotor, quando necessário, de modo a facilitar seu deslocamento. Normas de segurança, higiene, qualidade 

e proteção ao meio ambiente. Legislação (Código de Trânsito Brasileiro e seus Regulamentos). Noções básicas de 

Relações Humanas no trabalho. Noções básicas sobre higiene e segurança no trabalho. Primeiros socorros.  Ética 

profissional.  Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

Noções básicas de conservação, manutenção, higiene e limpeza e conservação de móveis e instalações. Noções 

básicas sobre a utilização, guarda e armazenagem de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza. Noções básicas 

sobre sequência correta das operações; uniformidade da limpeza; uso correto e manutenção de utensílios e 

equipamentos; dosagem dos produtos e ingredientes destinados a limpeza, conservação e manutenção do patrimônio. 

Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Comportamento no local de trabalho. Conhecimentos 

sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. Noções básicas de primeiros socorros. Noções 

básicas de relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de segurança e higiene do trabalho e uso de 
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Equipamentos de Proteção – EPI inerente às atividades a serem desenvolvidas. Noções gerais de primeiros socorros. 

Organização do local de trabalho. Prevenção de Acidentes. Segurança dos equipamentos. Zelo e guarda do patrimônio 

público. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ESCOLAR 

 

Noções básicas de conservação, manutenção, higiene e limpeza e conservação de móveis e instalações. Noções 

básicas sobre a utilização, guarda e armazenagem de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza. Noções básicas 

sobre sequência correta das operações; uniformidade da limpeza; uso correto e manutenção de utensílios e 

equipamentos; dosagem dos produtos e ingredientes destinados a limpeza, conservação e manutenção do patrimônio. 

Conhecimentos sobre quantidades, porções e medidas caseiras. Etapas da produção de refeições: recepção e 

armazenamento de gêneros alimentícios, pré-preparo, preparo e distribuição. Noções básicas de conservação, 

manutenção, cozimento, armazenamento e reposição dos alimentos. Adequação da alimentação do escolar e do 

adolescente. Controle de estoque e técnicas de armazenamento de gêneros alimentícios. Manuseio e conservação de 

equipamentos e utensílios. Higiene dos alimentos, ambiental, dos utensílios e equipamentos. Assuntos relacionados à 

sua área de atuação e ética no trabalho. Comportamento no local de trabalho. Conhecimentos sobre atividades 

específicas de acordo com a descrição do cargo. Noções básicas de primeiros socorros. Noções básicas de 

relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de 

Proteção – EPI inerente às atividades a serem desenvolvidas. Noções gerais de primeiros socorros. Organização do 

local de trabalho. Prevenção de Acidentes. Segurança dos equipamentos. Zelo e guarda do patrimônio público. Estatuto 

dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. 

 

EDUCADOR SOCIAL 

 

Lei Orgânica da Assistência Social, Política Nacional de Assistência Social – PNAS e Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS. Indivíduo e Sociedade. Família na sociedade brasileira atual. Cultura, Identidades culturais. Questões 

étnicas, racismo. Diferenças culturais e discriminação. Trabalho e desemprego. Direitos civis, políticos e sociais. 

Direitos de cidadania no Brasil na atualidade. Plano de Defesa de Direitos Humanos. Assistência social como direito. 

Enfrentamento da pobreza. Direitos das pessoas com deficiência, dos idosos. Violação de direitos. Direitos das crianças 

e adolescentes. Estatuto da Criança e do Adolescente, e a sua importância para a garantia de direitos. Erradicação do 

trabalho infantil. Políticas públicas de proteção social e a rede sócio-assistencial de proteção social. Atendimento a 

indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade. Noções básicas de Relações Humanas no trabalho. Noções 

básicas sobre higiene e segurança no trabalho. Primeiros socorros. Ética profissional. Constituição Federal, em seus 

Artigos: de 05 até 19. Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de 

novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 

2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
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deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências, todo o teor. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), todo o teor. Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências, todo o teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), 

todo teor. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), todo teor. Legislação: Constituição 

Federal, em seus Artigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Lei Orgânica do Município de Pomerode, 

todo teor. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. Informática Básica: Sistemas Operacionais, 

Editores de Textos, Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e tecnologias 

relacionados à internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. 

 

ELETRECISTA / ENCANADOR 

 
Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Materiais e instrumentos utilizados na atividade. 

Confecção de instalações elétricas em prédios públicos. Equipamentos e materiais: conhecimento e finalidades. Leitura 

de desenhos e esquemas de circuitos elétricos. Limpeza e lubrificação de chaves compensadoras, substituição e ajuste 

de peças defeituosas. Choques elétricos. Transporte de pessoas acidentadas. Conhecimentos sobre atividades 

específicas de acordo com a descrição do cargo. Tipos de tubulação. Tipos de conexão. Materiais utilizados. 

Equipamentos utilizados. Ligações de água. Ligações de esgoto. Válvulas. Registros. Hidrômetros. Tipos de Poços e 

Bombas d’água. Noções de motor de bombas. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. 

Comportamento no local de trabalho. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 

Noções básicas de primeiros socorros. Noções básicas de relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de 

segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção – EPI inerente às atividades a serem 

desenvolvidas. Noções gerais de primeiros socorros. Organização do local de trabalho. Prevenção de Acidentes. 

Segurança dos equipamentos. Zelo e guarda do patrimônio público. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, 

todo teor. 

 
ENFERMEIRO 

 
Conhecimentos específicos da área, como: Sinais Vitais, Temperatura, Pulsação, Respiração, Pressão Arterial, 

Procedimentos em Unidades Básicas de Saúde; Agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, 

protozoários e artrópodes). Doenças Transmissíveis. Saneamento Básico, Ações de Vigilância Epidemiológica, Noções 

básicas na administração de fármacos; Retrospectiva histórica; Reforma Sanitária. Princípios e diretrizes; Instâncias 

gestoras e decisórias. Atenção Primária de Saúde: Conceitos, princípios e seu papel na organização do sistema de 

saúde. Estratégia Saúde da Família (ESF): Conceitos, princípios e diretrizes operacionais (normas); Atribuições dos 

membros da equipe. Promoção à Saúde: Estratégias e diretrizes políticas. Capítulo da Atenção Básica. Planejamento 

em Saúde: - Conceitos, métodos e técnicas; Diagnóstico de Saúde / territorialização; Informação em Saúde (conceitos, 

sistemas e utilização). Vigilância à Saúde: - Processo saúde-doença; Vigilância Epidemiológica: conceitos, indicadores 
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e medidas de controle e avaliação; Vigilância Sanitária: conceitos, indicadores e medidas de controle e avaliação; 

Vigilância Ambiental: conceitos, indicadores e medidas de controle e avaliação. Biossegurança: Medidas de 

biossegurança relacionadas serviços de saúde; Riscos, exposições e efeitos clínicos ocasionados pelo o ambiente de 

trabalho. Bioética: Conceito, finalidade e princípios. Enfermeiro: Evolução histórica da saúde pública; Níveis de 

Prevenção da doença; Noções de Epidemiologia; Saneamento básico; Educação em saúde; Reforma Sanitária. 

Principais Programas de Saúde: Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher; Programa Nacional de 

Imunização; Programa de Controle de Hipertensão e Diabetes e Programa de Pré-natal; Planejamento Familiar; Saúde 

da Criança e do Adolescente; Saúde do Trabalhador; Saúde do Adulto e do Idoso; DST e AIDS; Tuberculose; 

Hanseníase; Programa Nacional de Imunização; Saúde Mental e o CAPS. Processo de Trabalho em saúde; 

Planejamento Organização e Gerência de Serviços de Saúde. Supervisão e Avaliação da Qualidade da Assistência e 

do Serviço de Enfermagem. Aspectos históricos, éticos e legais do exercício profissional: Princípios éticos e legais da 

prática profissional. Código de deontologia e o processo ético de transgressões e penalidades. Competências do 

Enfermeiro. Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200. Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 

2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas 

que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências todo o teor. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus 

Artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências, todo o teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 15, 16, 

17, 18 e 19. Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006, todo teor. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da 

Igualdade Racial), em seus Artigos: 6, 7 e 8. Programa de Saúde da Família (PSF), todo o teor. Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), todo teor. Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores 

Municipais de Pomerode, todo teor. Informática Básica: Sistemas Operacionais, Editores de Textos, Planilhas 

Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados à internet e a correio 

eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. 

 
 
MECÂNICO 

 
Ajuste e montagem dos conjuntos mecânicos. Análise de danos e defeitos. Análise dimensional das peças. Cálculos 

técnicos. Características gerais de danos e defeitos. Características técnicas das transmissões mecânicas; Tipos de 

transmissão; Sequência para desmontar transmissão; Componentes do sistema de transmissão; Montagem e ajuste de 

transmissão mecânica. Circuitos pneumáticos hidráulicos.  Conceitos básicos de fluidos. Conceitos, definições e 

características da manutenção; Rotinas de cada um dos métodos de manutenção; Administração dos materiais de 

manutenção; Sistema de controle e indicadores de manutenção. Formas de planejar trabalhos de manutenção.  

Compressores. Conhecimentos das normas de segurança; Conhecimentos de eletrodos, máquinas de solda e posições 
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de Soldagem. Conhecimentos sobre a utilização adequada das ferramentas; Conhecimentos sobre máquinas e 

equipamentos: torno mecânico universal, Mandrilhadora, prensa hidráulica, fresadora universal, furadeira de coluna, 

unidade oxiacetilênica, sacador hidráulico, aquecedor de óleo e serra de fita vertical; Conhecimentos operacionais e de 

eletricidade. Conjuntos mecânicos. Desenho Técnico Mecânico: Tipos de cortes: total, parcial, meio corte, composto e 

omissão de corte. Seção e encurtamento. Vistas auxiliares. Vistas especiais. Projeção com rotação. Supressão de 

vistas. Sistemas de cotagem. Simbologia. Determinação de revisão ou reforma. Diagnose de conserto. Diagnósticos de 

falhas de funcionamento dos equipamentos; Elementos de máquinas. Elementos de vedação. Elementos estruturais. 

Execução de manutenção. Execução de revisões, reformas e consertos. Ferramenta de corte, sua afiação e aplicação. 

Ferramentas especiais e instrumentos de medição. Filtros. Leitura e interpretação de desenho: plantas baixas; desenho 

de conjuntos; cortes dimensionais. Lubrificação: tipos de lubrificantes e aplicações; equipamentos para lubrificação. 

Metrologia básica: paquímetro, micrômetro, nível de precisão, hidrômetro e macromedidores de vazão. Manutenção e 

operação de bombas elétricas: bombas e eixos verticais, horizontais e submersos; manutenção preventiva e corretiva. 

Nivelamento e alinhamento geométrico e conjunto moto-bombas: Instrumentos utilizados; procedimentos operacionais; 

bombas de eixo vertical e horizontal de vazão acima de 1m³ por segundo. Noções de controle e conhecimentos dos 

comandos dos equipamentos; Noções de usinagem: princípios e funções do torno mecânico. Normas técnicas. 

Operação de instrumentos e máquinas especificas da área. Operação e manutenção de equipamentos hidromecânicos: 

válvulas de retenção; canais de irrigação a céu aberto; tubulações gravitacionais e não gravitacionais de médio e 

grande porte.  Origem de danos e defeitos. Outros elementos de máquinas. Preparação para montagem. Soldagem de 

manutenção: processos utilizados; análise dos procedimentos e aplicações. Técnicas de desmontagem e montagem de 

conjuntos moto-bombas: componentes fixos e móveis; análise de falhas e elementos mecânicos. Uso adequado das 

ferramentas especiais. Válvulas, cilindros e tubulações. Processos de fabricação mecânica. Materiais utilizados em 

mecânica e ensaios dos materiais. Elementos de máquinas. Tratamento térmico e tratamento de superfície. 

Automatização e automação. Qualidade e conservação do Meio ambiente. Noções básicas de primeiros socorros. 

Noções básicas de relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de segurança e higiene do trabalho e uso de 

Equipamentos de Proteção – EPI inerente às atividades a serem desenvolvidas. Noções gerais de primeiros socorros. 

Organização do local de trabalho. Prevenção de Acidentes. Segurança dos equipamentos. Zelo e guarda do patrimônio 

público. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL COMUNITÁRIO 

 

Dor fisiopatologia. Dor torácica. Dor abdominal. Cefaléias. Dor lombar e Cervical. Distúrbios da regulação térmica. 

Calafrios e Febre. Dores musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza muscular. Tosse e hemoptise. Dispnéia e edema 

pulmonar. Edema. Cianose, hipoxia e policitemia. Hipertensão arterial. Síndrome de choque. Colapso e morte 

cardiovascular súbita. Insuficiência cardíaca. Insuficiência coronária. Bradiarritmias. Taquiarritmias. Cateterismo e 

Angiografia cardíaca. Febre reumática. Endocardite infecciosa. Miocardiopatias e miocardites. Infarto agudo do 

miocárdio. Cor pulmonale. Parada cardiorespiratória. Constipação. Diarréia e Distúrbios da função ano retal. Aumento e 
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perda de peso. Hematêmese e melena. Hepatite aguda e crônica. Icterícia e hepatomegalia. Cirrose. Distensão 

abdominal e ascite. Coledocolitiase. Doenças do pâncreas. Líquidos e eletrólitos. Acidose e alcalose. Anemias. 

Hemorragia e trombose. Biologia do envelhecimento. Problema de saúde do idoso. Diagnóstico e manuseio das 

afecções mais comuns da pessoa idosa. Avaliação e diagnóstico das doenças infecciosas. Diarréia infecciosa aguda e 

intoxicação alimentar. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de angustia respiratória do adulto. Estado de mal 

asmático. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Tromboembolismo pulmonar. Insuficiência renal aguda. Insuficiência 

renal crônica. Glomerulopatias. Obstrução das vias urinárias. Lúpus eritematoso sistêmico. Artrite reumatóide. 

Vasculites. Doença articular degenerativa. Artrite infecciosa. Distúrbios da coagulação. Diabetes mellitus. Doenças da 

tireóide. Doenças vasculares cerebrais, traumatismo cranioencefálico e raquimedular. Viroses do sistema nervoso 

central: meningites e encefalites. Coma. Doenças ocupacionais. Acidentes do trabalho. Neoplasias. Carências 

nutricionais. Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200. Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 

2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas 

que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências todo o teor. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus 

Artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências, todo o teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 15, 16, 

17, 18 e 19. Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006, todo teor. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da 

Igualdade Racial), em seus Artigos: 6, 7 e 8. Programa de Saúde da Família (PSF), todo o teor. Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), todo teor. Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores 

Municipais de Pomerode, todo teor. Informática Básica: Sistemas Operacionais, Editores de Textos, Planilhas 

Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados à internet e a correio 

eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. 

 

 

MÉDICO DO TRABALHO 

 

Epidemiologia; Bioestatística; Ciências Sociais aplicadas à Medicina do Trabalho; Normas Regulamentadoras em 

Segurança e Medicina do Trabalho; Previdência Social; Relações trabalhistas e sindicais; Medicina Social; Fiscalização 

do trabalho; Serviço de atenção à saúde do trabalhador; Ética em Medicina do Trabalho; Psicologia do trabalho; 

Fisiologia do trabalho. Riscos ocupacionais; Higiene do trabalho. Ergonomia e Segurança do Trabalho; Toxicologia 

ocupacional; Doenças relacionadas ao trabalho. Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200. Lei nº 

8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus Artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei 

nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, todo o teor. Lei nº 
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8.142, de 28 de Dezembro de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 

providências, todo teor. Lei nº 8.742, de 07 de Dezembro de 1.993, que dispõe sobre a organização da Assistência 

Social, todo teor. Lei nº 8.842, de 04 de Janeiro de 1.994, que dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho 

Nacional do Idoso e dá outras providências todo o teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), 

em seus Artigos: 15, 16, 17, 18 e 19. Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006, todo teor. Lei nº 12.288, de 20 de Julho 

de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 6, 7 e 8. Resolução nº 333, de 04 de novembro de 2.003, 

que aprova as diretrizes para criação, reformulação, estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Portaria nº 

373, de 27 de Fevereiro de 2.002, (NOAS-SUS 01/2002), todo teor. Portaria nº 399/GM, de 22 de Fevereiro de 2.006, 

todo teor. Portaria nº 648/GM, de 28 de Março de 2.006, todo teor. Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. 

Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. Informática Básica: Sistemas Operacionais, Editores de 

Textos, Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados à 

internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. 

 

MÉDICO INFECTOLOGISTA 

 

Conhecimentos específico na área de atuação, como: Acidentes ofídicos e aracnídeos; Antibiótico terapia; Dengue e 

febre amarela; Diagnóstico diferencial das doenças exantemáticas; Doenças sexualmente transmissíveis, síndrome de 

imunodeficiência adquirida; Hepatites a vírus A, B e C; Infecções estafilocócicas; Infecções hospitalares; Leishmaniose, 

malária, doença de Chagas; Meningite bacteriana; Mononucleose infecciosa, doença reumática; O hospedeiro 

imunocomprometido, o paciente neutropênico febril, infecção, no paciente idoso; Orofanrigites infecciosas agudas;  

Parasitoses intestinais, esquistossomose mansoni; Pneumologia pneumocócica, pneumonia por aspiração; Síndrome 

febril, o paciente febril, patogenia da febre, a resposta da fase aguda. Febre de origem indeterminada; Tuberculose e 

Hanseníase. Legislação: Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200. Lei nº 8.069, de 13 de Julho 

de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus Artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei nº 8.080, de 19 de 

Setembro de 1.990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, todo o teor. Lei nº 8.142, de 28 de 

Dezembro de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, todo 

teor. Lei nº 8.742, de 07 de Dezembro de 1.993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, todo teor. Lei nº 

8.842, de 04 de Janeiro de 1.994, que dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá 

outras providências todo o teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 15, 16, 

17, 18 e 19. Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006, todo teor. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da 

Igualdade Racial), em seus Artigos: 6, 7 e 8. Resolução nº 333, de 04 de novembro de 2.003, que aprova as diretrizes 

para criação, reformulação, estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Portaria nº 373, de 27 de Fevereiro 

de 2.002, (NOAS-SUS 01/2002), todo teor. Portaria nº 399/GM, de 22 de Fevereiro de 2.006, todo teor. Portaria nº 
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648/GM, de 28 de Março de 2.006, todo teor. Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos 

Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. Informática Básica: Sistemas Operacionais, Editores de Textos, 

Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados à internet e 

a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. 

 

MÉDICO PSIQUIATRA 

 

Conhecimentos específicos na área de atuação: A história das relações entre sociedade e loucura: a loucura nas 

diferentes épocas; a Grande Internação; o nascimento do hospital psiquiátrico; o saber e o poder psiquiátricos na 

constituição do conceito de doença mental. A legislação referente à Saúde Mental. A psicanálise na criança, no 

adolescente e em suas famílias. As Reformas Psiquiátricas: as experiências reformistas (comunidades terapêuticas, 

psiquiatria de setor, psiquiatria preventiva); as experiências em ruptura com o modelo psiquiátrico tradicional (a 

antipsiquiatria, a psiquiatria democrática).  As relações entre loucura, cidadania e direito.  As urgências psiquiátricas.  

Clínica psiquiátrica: Nosografia, nosologia e psicopatologia. Modelos atuais de Reforma Psiquiátrica, especialmente as 

experiências brasileira e italiana. Noções básicas de psicanálise e suas interfaces com a psiquiatria e a saúde mental. 

Políticas de saúde mental no Brasil. Saberes e poderes no campo da saúde mental: impasses e confrontos. Semiologia, 

classificação, urgências e psicofarmacoterapia em psiquiatria infantil. Semiologia, psicopatologia e nosologia 

psiquiátricas. Terapêuticas: psicofarmacologia, psicoterapias, psicanálise. Legislação: Constituição Federal, em seus 

Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em 

seus Artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 

dá outras providências, todo o teor. Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990, que dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde e dá outras providências, todo teor. Lei nº 8.742, de 07 de Dezembro de 1.993, que dispõe 

sobre a organização da Assistência Social, todo teor. Lei nº 8.842, de 04 de Janeiro de 1.994, que dispõe sobre a 

política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências todo o teor. Lei nº 10.741, de 1º 

de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 15, 16, 17, 18 e 19. Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 

2.006, todo teor. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 6, 7 e 8. 

Resolução nº 333, de 04 de novembro de 2.003, que aprova as diretrizes para criação, reformulação, estruturação e 

funcionamento dos Conselhos de Saúde. Portaria nº 373, de 27 de Fevereiro de 2.002, (NOAS-SUS 01/2002), todo 

teor. Portaria nº 399/GM, de 22 de Fevereiro de 2.006, todo teor. Portaria nº 648/GM, de 28 de Março de 2.006, todo 

teor. Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. 

Informática Básica: Sistemas Operacionais, Editores de Textos, Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações 

Gráficas. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados à internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de 

software para o ambiente de microinformática. 
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MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 

 

Lei n°. 9.503, de 23 de setembro de 1.997 (Código de Trânsito Brasileiro). Normas Gerais de Circulação e Conduta; Do 

Cidadão; Da educação para o trânsito; Da sinalização de trânsito; Das infrações; Dos crimes de Trânsito; Direção 

Defensiva; Inspeção e cuidados com os veículos. Noções de mecânica leve e pesada. Conhecimentos específicos 

sobre a Ambulância: Equipamentos e materiais existentes em uma ambulância; denominação e utilidade. Primeiros 

socorros: Avaliação Primária da Vítima – Suporte Básico da Vida. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética 

no trabalho. Comportamento no local de trabalho. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a 

descrição do cargo. Noções básicas de relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de segurança e higiene 

do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção – EPI inerente às atividades a serem desenvolvidas. Noções gerais de 

primeiros socorros. Organização do local de trabalho. Prevenção de Acidentes. Segurança dos equipamentos. Zelo e 

guarda do patrimônio público. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. 

 

ORIENTADOR DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

Conhecimentos específicos na área de atuação: Concepção de área – Cultura Corporal. Objetivos da área. História da 

Educação Física no Brasil – tendências pedagógicas. Organização didático-pedagógica do conhecimento. Conteúdos – 

Eixos de Trabalho. Jogos: Jogos de Interpretação; Jogos Tradicionais; Jogos Cooperativos; Jogos Pré-desportivos. 

Esporte: Atletismo; Futebol; Futsal; Voleibol; Basquetebol; Handebol. Ginástica: Ginástica Geral; Ginástica Olímpica ou 

Artística; Ginástica Rítmica Desportiva. Recreação. Legislação: Conceito de Ensino e Aprendizagem. Constituição 

Federal, em seus Artigos: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 e 214. Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 

2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas 

que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências todo o teor. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus 

Artigos: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto 

do Idoso), em seus Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade 

Racial), em seus Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo 

teor. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. Informática Básica: Sistemas Operacionais, Editores 

de Textos, Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados 

à internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. 

 

PEDAGOGO – ORIENTADOR EDUCACIONAL 

 

Conhecimentos específicos na área de atuação: Bases filosóficas, psicológicas e sociológicas da educação. 

Concepções de aprendizagens e modelos de ensino. Fundamentos e diretrizes da Educação Fundamental e do Ensino 
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Fundamental. Prática reflexiva e construção de competências para ensinar. Didática e Prática educativa. A relação 

professor-aluno. O reforço e a recuperação: como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem. Os desafios 

e compromisso da educação escolar. Projetos de Ensino. Planejamento na Prática Educativa. Avaliação e Fracasso 

Escolar. A relação professor aluno. Inclusão Escolar. Função essencial do Pedagogo na Escola. Diagnóstico 

Educacional. Educação Continuada. A organização da Escola. O trabalho coletivo e a proposta pedagógica. Articulação 

e mobilização da equipe escolar. Políticas e Programas Educacionais no Brasil. Metodologia Escola Ativa. PDE – Plano 

de Desenvolvimento da Escola. Legislação: Conceito de Ensino e Aprendizagem. Constituição Federal, em seus 

Artigos: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 e 214. Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que 

regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências todo o 

teor. Diretrizes Curriculares Nacionais, todo teor. História da Educação. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente), em seus Artigos: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Lei nº 

9.394, de 20 de Dezembro de 1.996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, todo teor. Lei nº 

10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Lei nº 12.288, de 20 de 

Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Noções 

da Proposta Construtivista. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente. Noções de Planejamento de Ensino: 

Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), todo teor. 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, todo teor. Tipos de Plano de Ensino. Lei Orgânica do 

Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. Informática Básica: 

Sistemas Operacionais, Editores de Textos, Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, 

serviços e tecnologias relacionados à internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente 

de microinformática. 

 

 

PEDREIRO 

 

Leitura e interpretação de projetos. Limpeza e escavação de terreno. Locação de obras. Fundações rasas e profundas, 

alicerces e baldrames. Impermeabilizações. Alvenaria de tijolos, pedras e outros materiais usados na construção civil. 

Chapisco, reboco, massa fina, preparação de massas. Concreto armado. Noções de armaduras para concreto. Lages 

pré-moldadas, mistas e maciças. Acabamentos. Colocação de pisos e revestimentos (cerâmico, pedras, plásticos). 

Confecção de caixas de inspeção, de passagem, fossas sépticas, sumidouros, tanques, contra pisos, muros, muros de 

arrimo. Fiscalização e verificação de qualidade dos materiais. Conhecimento sobre os traços de argamassa e concreto 

mais utilizados na construção civil. Utilização de máquinas e equipamentos usados na especialidade. Colocação de 

telhas e cumeeiras de barro e de fibrocimento. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. 

Comportamento no local de trabalho. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 



 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE POMERODE 

 

 

16 

Noções básicas de primeiros socorros. Noções básicas de relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de 

segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção – EPI inerente às atividades a serem 

desenvolvidas. Noções gerais de primeiros socorros. Organização do local de trabalho. Prevenção de Acidentes. 

Segurança dos equipamentos. Zelo e guarda do patrimônio público. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, 

todo teor. 

 

PROFESSOR II - ARTES 

 

Conhecimentos específicos na área de atuação: História e metodologia do ensino da arte. Arte e a educação. O ensino 

da arte no currículo: legislação e prática. Arte e questões sociais da atualidade – temas transversais. O conhecimento 

artístico como produção e fruição. Arte, linguagem e comunicação. Teoria e prática em arte na escola. Elementos 

básicos das linguagens artísticas. Diversidade das formas de arte e concepções estéticas da cultura regional, nacional 

e internacional. A arte na educação infantil e no ensino fundamental (conteúdo e forma). Folclore catarinense e 

nacional. Arte catarinense: música, teatro e plástica. A importância do ver, fazer e pensar o processo artístico na 

educação escolar. Arte e história. Legislação: Conceito de Ensino e Aprendizagem. Constituição Federal, em seus 

Artigos: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 e 214. Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que 

regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências todo o 

teor. Diretrizes Curriculares Nacionais, todo teor. História da Educação. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente), em seus Artigos: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Lei nº 

9.394, de 20 de Dezembro de 1.996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, todo teor. Lei nº 

10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Lei nº 12.288, de 20 de 

Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Noções 

da Proposta Construtivista. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente. Noções de Planejamento de Ensino: 

Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), todo teor. Tipos 

de Plano de Ensino. Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores Municipais de 

Pomerode, todo teor.  Informática Básica: Sistemas Operacionais, Editores de Textos, Planilhas Eletrônicas, Softwares 

de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados à internet e a correio eletrônico. Noções de 

hardware e de software para o ambiente de microinformática. 

 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Conhecimentos específicos na área de atuação: Concepção de área – Cultura Corporal. Objetivos da área. História da 

Educação Física no Brasil – tendências pedagógicas. Organização didático-pedagógica do conhecimento. Avaliação em 

Educação Física – concepção e critérios. Conteúdos – Eixos de Trabalho. Jogos: Jogos de Interpretação; Jogos 
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Tradicionais; Jogos Cooperativos; Jogos Pré-desportivos. Esporte: Atletismo; Futebol; Futsal; Voleibol; Basquetebol; 

Handebol. Ginástica: Ginástica Geral; Ginástica Olímpica ou Artística; Ginástica Rítmica Desportiva. Recreação. 

Legislação: Conceito de Ensino e Aprendizagem. Constituição Federal, em seus Artigos: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 

211, 212, 213 e 214. Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de 

novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 

2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências todo o teor. Diretrizes Curriculares Nacionais, todo 

teor. História da Educação. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus 

Artigos: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1.996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, todo teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do 

Idoso), em seus Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), 

em seus Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Noções da Proposta Construtivista. Noções de 

Educação, Escola, Docente e Discente. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, 

Recursos e Avaliação. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), todo teor. Tipos de Plano de Ensino. Lei Orgânica 

do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. Informática Básica: 

Sistemas Operacionais, Editores de Textos, Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, 

serviços e tecnologias relacionados à internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente 

de microinformática. 

 

 

PROFESSOR II – GEOGRAFIA 

 

Conhecimentos específicos na área de atuação: Evolução do pensamento geográfico; O ensino da Geografia no ensino 

fundamental; Conceitos: Espaço, Região e Território; A localização e a representação do espaço geográfico; Mapas: 

convenções cartográficas e escalas; Os domínios naturais; Os grandes conjuntos climato-botânicos; O quadro 

geomorfológico da Terra; A ação do homem nos principais domínios naturais: equilíbrio / desequilíbrio ecológico; As 

teorias demográficas; O crescimento da população no mundo; Fatores das migrações e a distribuição da população no 

mundo; A industrialização e os fatores de sua localização; A importância da indústria para a sociedade moderna; A 

evolução da industrialização; A divisão internacional do trabalho; A construção do espaço urbano e a relação 

campo/cidade: O meio técnico-científico; A metropolização e a desmetropolização; Os espaços agrários mundiais e 

suas características; A revolução técnico-científica e suas conseqüências; O processo de globalização / fragmentação 

no mundo; A importância das transnacionais no processo de globalização; Os grandes conjuntos regionais; Os blocos 

econõmicos mundiais; Japão e Tigres Asiáticos; China e suas transformações econômicas; O Oriente Médio seus 

conflitos e importância geográfica e econõmica; O Leste Europeu e a transição para o capitalismo; A América Latina e o 

Mercosul; EUA: contradições e dilemas de sua hegemonia; Cuba: perspectivas e desafios da atualidade; África: as 

diversidades regionais; África: a periferia do mundo; Brasil: quadro geomorfológico brasileiro; Espaço Agrário: forma e 
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organização do espaço agrário brasileiro; Os movimentos migratórios no Brasil; Hierarquia e rede urbana no Brasil; A 

industrialização brasileira; Problemas ambientais no Brasil. Teoria e Prática da Educação - Conhecimentos Político-

Pedagógicos – Função social e política da escola: perspectiva crítica e perspectiva neoliberal; gestão democrática e 

autonomia na organização do trabalho escolar; colegiados escolares; projetos político-pedagógicos. Legislação: 

Conceito de Ensino e Aprendizagem. Constituição Federal, em seus Artigos: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

213 e 214. Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 

2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências todo o teor. Diretrizes Curriculares Nacionais, todo teor. História 

da Educação. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus Artigos: 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1.996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, todo teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em 

seus Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus 

Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Noções da Proposta Construtivista. Noções de Educação, Escola, 

Docente e Discente. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação. 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), todo teor. Tipos de Plano de Ensino. Lei Orgânica do Município de 

Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. Informática Básica: Sistemas 

Operacionais, Editores de Textos, Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e 

tecnologias relacionados à internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de 

microinformática. 

 

 

PROFESSOR II – ENSINO RELIGIOSO 

 

Conhecimentos específicos na área de atuação: Ser humano: orientação para o relacionamento com o outro 

respeitando a alteridade, conhecimento do conjunto de princípios de cada tradição religiosa, fundamentação dos limites 

éticos / morais propostos pelas várias tradições religiosas; Concepções e origem da religião; A evolução dos 

conhecimentos e das estruturas religiosas no decorrer dos tempos (história e tradição religiosa); Filosofia da Religião: 

Hegel, Kierkegaard, Gramsci, Comte. As diferentes visões perante “o religioso”. Perspectivas do ser humano como ser 

religioso. As grandes religiões do mundo: visão histórica. Hinduísmo, Budismo, Islamismo, Judaísmo e Cristianismo. 

Ecumenismo. Cristianismo: fundamento, livro sagrado, reforma protestante; judaísmo: origem profetismo, conduta 

religiosa; Islamismo: história, sabedoria islâmica, escritura sagrada. Espiritismo: filosofia, conduta moral; Budismo: 

iluminação, vida monástica e sistema religioso. Hinduísmo: origem, deuses e elementos sagrados; religiões afros: 

diversidade, divindades e rituais. Diálogo Inter-religioso. Relação entre Religião e Cultura. Características psicológicas e 

o tratamento pedagógico do religioso. Desenvolvimento Religioso: Estágios de maturação da fé, Estágios para 

atividades de fé. Didática do Ensino Religioso: a didática nas práticas do ensino religioso, Determinantes na didática do 
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ensino religioso, Desafios da Educação Religiosa Popular, Educação Libertadora e Teologia. Legislação: Conceito de 

Ensino e Aprendizagem. Constituição Federal, em seus Artigos: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 e 214. 

Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que 

dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências todo o teor. Diretrizes Curriculares Nacionais, todo teor. História da 

Educação. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus Artigos: 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1.996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, todo teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em 

seus Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus 

Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Noções da Proposta Construtivista. Noções de Educação, Escola, 

Docente e Discente. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação. 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), todo teor. Tipos de Plano de Ensino. Lei Orgânica do Município de 

Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. Informática Básica: Sistemas 

Operacionais, Editores de Textos, Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e 

tecnologias relacionados à internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de 

microinformática. 

 

 

PROFESSOR II – LÍNGUA ALEMÃ 

 

Conhecimentos específicos na área de atuação: Tradução e interpretação de textos em língua alemã. Produção de 

texto em língua alemã. Coerência e coesão em textos. Saudações, apresentações, interjeições e expressões; números 

ordinais e cardinais; sete dias da semana, meses e estações do ano; família, profissões, comidas, bebidas, pesos e 

medidas, locais da cidade, boas maneiras; partes do corpo humano, vestuário, animais, horas, meios de transporte. 

Literatura alemã: principais correntes literárias e autores: J. W. Goethe, Schüler, B.Brecht, H. Boel, G. Grass.  

Morfossintaxe da língua alemã. Linguística aplicada ao ensino da língua alemã. Fonética e fonologia. Conhecimentos 

sobre cultura alemã. Uso da mídia no ensino da língua alemã. Legislação: Conceito de Ensino e Aprendizagem. 

Constituição Federal, em seus Artigos: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 e 214. Decreto nº 5.296, de 02 de 

Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de 

atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 

e dá outras providências todo o teor. Diretrizes Curriculares Nacionais, todo teor. História da Educação. Lei nº 8.069, de 

13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus Artigos: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 68 e 69. Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1.996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, todo teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e 
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25. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 e 20. Noções da Proposta Construtivista. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente. Noções de 

Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação. Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN´s), todo teor. Tipos de Plano de Ensino. Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos 

Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. Informática Básica: Sistemas Operacionais, Editores de Textos, 

Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados à internet e 

a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. 

 

 

PSICÓLOGO 

 

Conhecimentos específicos na área de atuação: Atendimento de idosos, alcoólatras e drogados; Desenvolvimento 

psicólogo da Criança (infância e Adolescência), considerando os pressupostos básicos dados pelas diferenças 

abordagens psicoterápicas utilizadas na atualidade – Psicanálise, Ludoterapia, Lacania e outros; Direitos fundamentais 

da criança e do adolescente; O Psicólogo inserido no serviço Público – Atendimento Ambulatorial, Terapias 

ambulatoriais em saúde mental. Doenças e deficiências mentais. Diagnostico Psicológico: conceito e objetivo, teoria 

psicodinâmica, processo diagnóstico, testes e laudos. Abordagem terapêuticas. Psicopatológica: natureza e causa dos 

distúrbios mentais. Neurose, psicose e perversão: diagnóstico. Função e adequação às necessidades da Comunidade 

Assistida; O Psicólogo na atuação Clínica; psicologia clínica – O normal e o Patológico; Norma e Média, Doença, Cura e 

Saúde. Determinantes sócio-culturais; Psicopatologia Clinica: conceito de neurose; Conceito básico em psicologia 

clínica; dinâmica do funcionamento psíquico, história individual, motivo inconscientes, o papel do desejo, o papel do 

outro; transferência, repressão, resistência; mecanismo de defesa; Psicoterapia com Grupos; conflitos intragrupais, sua 

dinâmica e importância; a Psicologia Humanística: diretividade e não–diretividade; coordenadores e facilitadores: 

vantagens e desvantagens; grupos operativos e suas aplicações; Estudos sobre a família: cenário familiar, regras e 

metaregras. O psicólogo na escola, Acompanhamento Escolar, dificuldade na aprendizagem, a escola e a 

criança/adolescente; processo de psicodiagnóstico, entrevistas com os pais e as crianças, avaliação e atendimento da 

criança e do adolescente; Aprendizagem – fatores determinantes do processo ensino aprendizagem: família, 

comunidade, escola, companheiros. A aprendizagem: sua vicissitudes e modelos. O processo ensino-aprendizagem 

como uma construção e constituição de cidadania. A educação inclusiva: os portadores de necessidades especiais, as 

altas habilidades (superlotados). Psicologia social e organizacional – Comportamento social: atitudes, estereótipos, 

preconceitos, conformismo. Levantamento de Dados sobre suas Relações com Objetos e suas Representações, 

Conflitos, Formas de Vivenciar suas dificuldades, perdas e outros; O desenvolvimento humano – Determinantes bio-

psico-sócio-culturais de comportamento: síndromes genéticas, gestação, parto, puerpério, interação mãe-bebê; 

Características comportamentais esperadas ao longo do desenvolvimento: constituição do EU. Conceito de sujeito. 

Desenvolvimento cognitivo. Adolescência normal e patológica: identidade, sexualidade, socialização intrafamiliar, o 

trabalho, passado e futuro. Vida adulta: as relações afetivas e produtivas (criatividade). Aposentadoria, Velhice: perdas 
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e ganhos, sua inserção social. Motivação humana: valores e ação humana. Os grupos: processos grupais, papéis, 

liderança, leis da dinâmica grupal. O indivíduo e a organização: analise e intervenção, mudança e resistência à 

mudança. Neuroses profissionais. Gestão de conflitos. Psicologia jurídica. Relações Humanas e Recursos Humanos; 

Noções de Recrutamentos e seleção e desenvolvimento de Pessoal. Legislação: Constituição Federal, em seus Artigos: 

196, 197, 198, 199 e 200. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus 

Artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências, todo o teor. Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990, que dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde e dá outras providências, todo teor. Lei nº 8.742, de 07 de Dezembro de 1.993, que dispõe 

sobre a organização da Assistência Social, todo teor. Lei nº 8.842, de 04 de Janeiro de 1.994, que dispõe sobre a 

política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências todo o teor. Lei nº 10.741, de 1º 

de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 15, 16, 17, 18 e 19. Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 

2.006, todo teor. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 6, 7 e 8. 

Resolução nº 333, de 04 de novembro de 2.003, que aprova as diretrizes para criação, reformulação, estruturação e 

funcionamento dos Conselhos de Saúde. Portaria nº 373, de 27 de Fevereiro de 2.002, (NOAS-SUS 01/2002), todo 

teor. Portaria nº 399/GM, de 22 de Fevereiro de 2.006, todo teor. Portaria nº 648/GM, de 28 de Março de 2.006, todo 

teor. Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. 

Informática Básica: Sistemas Operacionais, Editores de Textos, Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações 

Gráficas. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados à internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de 

software para o ambiente de microinformática. 

 

 

RECEPCIONISTA 

 

Conhecimentos específicos na área de atuação: Normas básicas de atendimento ao público. Conhecimento da 

terminologia e normas de etiqueta para atendimento ao telefone. Recepção, distribuição e arquivo de recados e 

mensagens. Conhecimento do funcionamento e solução de pequenos problemas: telefone, fac‐símile (fax), central 

telefônica. Operação de impressoras de computador, scanner e máquinas copiadoras. Redação de memorandos, e-

mail’s e comunicados. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Comportamento no local de 

trabalho. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. Noções básicas de 

primeiros socorros. Noções básicas de relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de segurança e higiene do 

trabalho e uso de Equipamentos de Proteção – EPI inerente às atividades a serem desenvolvidas. Noções gerais de 

primeiros socorros. Organização do local de trabalho. Prevenção de Acidentes. Segurança dos equipamentos. Zelo e 

guarda do patrimônio público. Informática Básica: Sistemas Operacionais, Editores de Textos, Planilhas Eletrônicas, 

Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados à internet e a correio eletrônico. 
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Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. Estatuto dos Servidores Municipais de 

Pomerode, todo teor. 

 

 

ROÇADOR 

 

Noções básicas de roçagem e manutenção de vias urbanas e rurais. Limpeza e conservação de terrenos e vias 

públicas. Forma de limpeza de passeios públicos. Zelo e guarda do patrimônio público. Noções básicas a respeito do 

trabalho braçal. Noções básicas de manuseio de máquinas roçadeiras. Manutenção, lubrificação e troca de peças de 

máquinas roçadeiras. Noções básicas a respeito do trabalho braçal. Uso correto dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs). Prevenção de acidentes. Noções básicas de Relações Humanas no trabalho. Noções básicas sobre 

higiene e segurança no trabalho. Noções gerais de primeiros socorros. Assuntos relacionados à sua área de atuação e 

ética no trabalho. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de trabalho. Conhecimentos sobre 

atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo 

teor. 

 

 

SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 

Conhecimentos específicos na área de atuação: Organização do trabalho. O ambiente e sua organização, rotinas de 

trabalho, organização e utilização do material de escritório, de consumo e permanente; O arquivo: conceito, tipos de 

arquivo, acessórios para arquivamento de papéis e fichas, sistemas de arquivamento, técnicas de arquivamento; A 

correspondência: conceito, tipos, estrutura da redação, abreviaturas mais usadas, a digitação. O protocolo: recepção, 

classificação, registro e distribuição;  A documentação: conceito e importância, processos, tramitação. Operações de 

equipamentos de comunicação: telefone, fax e seus registros. Mecanografia e reprografia: impressoras, máquinas de 

xérox, scanners, mimeógrafo e seus registros. Recepção de pessoas e mensagens: identificação, pretensões, 

orientações, encaminhamento aos setores e pessoas devidas. Registro de visitas e telefonemas para possibilitar o 

controle de entrada e saída de pessoas, veículos e materiais. Almoxarifado: registro e controle. Relações humanas: 

Sigilo e ética profissional; Relacionamento Interpessoal: a importância do autoconhecimento, diferenças individuais, 

temperamento, caráter, personalidade, superação de conflitos no relacionamento, capacidade de empatia; 

Comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação, mensagens, códigos, interpretações, ruídos na 

comunicação. Noções básicas de Relações Humanas no trabalho. Noções básicas sobre higiene e segurança no 

trabalho. Primeiros socorros. Ética profissional. Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos 

Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. Informática Básica: Sistemas Operacionais, Editores de Textos, 

Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados à internet e 

a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. 
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SERVENTE 

 

Conhecimentos específicos na área de atuação: Noções básicas de conservação, manutenção, higiene e limpeza e 

conservação de móveis e instalações. Noções básicas de conservação e manutenção de ruas, praças, jardins e 

estradas especificamente sobre: capina e abertura de valas, calçamento e pavimentação em geral. Noções básicas de 

construção e edificação tais como: carpintaria, marcenaria, alvenaria, elétrica, hidráulica e pintura. Noções básicas de 

limpeza pública: equipamentos, utensílios e ferramentas utilizados na função de gari; coleta, remoção e reciclagem de 

lixos e detritos; tipos de lixo e reciclagem. Noções básicas sobre a utilização, guarda e armazenagem de materiais, 

utensílios e equipamentos de limpeza. Noções básicas sobre sequência correta das operações; uniformidade da 

limpeza; uso correto e manutenção de ferramentas, utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos e ingredientes 

destinados a limpeza, conservação e manutenção do patrimônio. Noções básicas de segurança e higiene do trabalho e 

uso de Equipamentos de Proteção – EPIs inerente às atividades a serem desenvolvidas. Noções básicas de 

relacionamento humano no trabalho. Prevenção de acidentes. Noções básicas de Relações Humanas no trabalho. 

Noções básicas sobre higiene e segurança no trabalho. Noções gerais de primeiros socorros. Assuntos relacionados à 

sua área de atuação e ética no trabalho. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de trabalho. 

Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. 

 

 

TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

 

Conhecimentos específicos na área de atuação: Levantamento topográfico. Poligonais topográficas enquadradas, 

fechadas e abertas. Nivelamento geométrico. Classificação de equipamentos e levantamentos de acordo com a Norma. 

Locações urbanas. Elaboração e avaliação de projetos de parcelamento do solo. Legislação dominical, ambiental e 

técnica pertinente ao parcelamento, uso e ocupação do solo. Legislação sobre as terras de marinha e acrescidos de 

marinha. Equipamentos, técnicas e interpretação de dados de batimetria. Noções de projetos de loteamento e cidades; 

Exploração e locação de estradas; Locações de obras civis e de arte em estradas; Solos: Composição geológicas e 

classificação. Trabalhos topográficos envolvendo projetos hidráulicos de poços, abastecimento de água e esgoto; Ciclo 

hidrológico, escoamento superficial. Medidas: comprimento, superfície e medidas angulares (cálculos e operações com 

graus e grados). Noções de geometria analítica, trigonometria e noções de escala. Estradas: Reconhecimento, 

estaqueamento e suas operações, nivelamento. Fotogrametria: Noções de estereoscopia, montagem de mosaico. 

Conhecimentos de informática, geoprocessamento e sensoriamento remoto à sua área de atuação. Conhecimentos de 

instrumentos da Agrimensura; Operação de estacionamento dos aparelhos; Alinhamentos e Nivelamentos; Descrição 

de perímetro; Plantas e configurações de terrenos; Aspectos básicos de topografia (medidas, ângulos e rumos); Plano 

altimétrico cadastral; Tópicos relativos à topografia em campo; Noções básicas de Relações Humanas no trabalho. 

Noções básicas sobre higiene e segurança no trabalho. Primeiros socorros. Ética profissional. Legislação: Lei Orgânica 

do Município de Pomerode, todo teor, todo teor. Plano Diretor do Município de Pomerode, todo teor. Ética profissional. 
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Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. 

Informática Básica: Sistemas Operacionais, Editores de Textos, Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações 

Gráficas e softwares de desenho, projeto e engenharia. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados à internet e a 

correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. 

 

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

Conhecimentos específicos na área de atuação: Acidente do Trabalho: Conceitos, causas e consequências do acidente 

do trabalho; Estatísticas de acidentes do trabalho. Ações educativas de segurança e saúde. Administração de 

Segurança. Ambiente: iluminação e cores, efeitos fisiológicos da iluminação. Análise preliminar de risco: Riscos 

químicos, físicos e Biológicos. Antecedentes históricos de seguranças do trabalho. Aplicações da antropometria: o 

assento de trabalho, mobiliário de trabalho, arranjo físico e postos de trabalho informatizados. Atividades Educativas de 

Segurança no Trabalho: Determinação de causas de acidentes. Biosegurança: esterilização, laboratórios de contenção, 

gestão de resíduos e biotérios e preparação para uso de equipamentos de proteção. Conhecimento sobre a legislação 

de regulamenta a profissão de técnico industrial de nível médio. Doenças profissionais e doenças do trabalho. 

Ergonomia: Levantamento e transporte de cargas. Fatores Humanos no trabalho. Garantias do empregador e deveres 

do trabalhador. Higiene do Trabalho: conceitos, definições e classificação dos riscos ambientais. Implementação de 

ações preventivas e corretivas. Instrumentos e técnicas aplicadas na medição dos riscos ambientais. Medidas de 

controle: EPIs e EPCs. Metodologia para investigação de acidentes. Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho. Normas da ABNT (NBR 5410), DIN e outras voltadas para a execução de instalações elétricas. Organização 

do trabalho. Parâmetros e índices utilizados nas avaliações dos riscos. Política de saúde e segurança do trabalho. 

Prevenção de Perdas: Antecedentes históricos, Técnicas de incidentes críticos e sistemas; Avaliação de prevenção e 

controle de perdas; Estudo das estimativas de perdas. Procedimentos e normas de sistemas de segurança. Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais: conceitos, classificação, identificação e avaliação dos agentes de risco 

ambientais; Medidas preventivas e de controle dos agentes de risco. Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios; 

Tecnologia e prevenção de combates a Sinistros: Química do fogo; Agentes extintores; Método de Combate a 

incêndios; Plano de Emergência; Equipamentos fixos e móveis de combate a incêndios: tipos, inspeção, manutenção e 

recarga; Sistemas e equipamentos de alarme e detecção e proteção contra incêndio; Instruções gerais em emergências 

e Brigadas de incêndio. . Legislação: Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre a proteção do 

consumidor e dá outras providências, todo teor.  Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos 

Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. Plano Diretor do Município de Pomerode, todo teor. Informática Básica: 

Sistemas Operacionais, Editores de Textos, Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, 

serviços e tecnologias relacionados à internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente 

de microinformática. 
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TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Conhecimentos específicos na área de atuação: Noções de saúde pública e saneamento básico; doenças infecto-

contagiosas; noções básicas e medidas profilaxia das doenças. Doenças de notificação compulsória. Fiscalização e 

controle dos fatores que possam provocar epidemias. Imunizações, órgãos estaduais de defesa epidemiológica. 

Medidas coletivas e individuais de promoção e proteção à saúde. Fiscalização de locais públicos e particulares quanto 

aos aspectos de higiene nos alimentos, bebidas e instalações físicas. Poder de polícia do município na área de saúde 

pública. Lei Nº 6.320, de 20 de dezembro de 1983 e suas posteriores alterações, que dispõe sobre normas gerais de 

saúde, estabelece penalidades e dá outras providências para o Estado de Santa Catarina. Sistemas de Esgotamento 

Sanitário: soluções individuais para destinação e tratamento dos esgotos sanitários, privadas higiênicas, fossas 

sépticas, sumidouros, valas de infiltração, valas de filtração, filtros anaeróbios; Redes coletoras de esgotos, 

classificação, partes constituintes, dimensionamento; Tratamento de esgotos, processos de tratamento, estações de 

tratamento de esgotos, lodos ativados, lagoas de estabilização, reatores anaeróbios, valos de oxidação, filtração 

biológica; Autodepuração de cursos da água, carga orgânica, demanda bioquímica de oxigênio, redução da 

concentração bacteriana. Gestão dos Resíduos Sólidos: características físicas, químicas e biológicas do lixo; 

Acondicionamento, coleta, transporte e destinação final adequado; Limpeza pública; Aterro sanitário; Coleta seletiva e 

reciclagem. Legislação: Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 

outras providências, todo teor. Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores Municipais 

de Pomerode, todo teor. Plano Diretor do Município de Pomerode, todo teor. Informática Básica: Sistemas 

Operacionais, Editores de Textos, Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e 

tecnologias relacionados à internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de 

microinformática. 

 

ZELADOR DE ESCOLA 

 

Conhecimentos específicos na área de atuação: Vigilância nas dependências da repartição. Atendimento ao público: 

recepção. Comportamento profissional: atitudes no serviço, qualidade no atendimento ao público, comunicabilidade, 

apresentação, atenção, cortesia, interesse, presteza, eficiência, tolerância, discrição, conduta, objetividade e 

comportamento frente a situações problema. Prevenção e combate a incêndio. Uso correto dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs). Prevenção de acidentes. Noções básicas de Relações Humanas no trabalho. Noções 

básicas sobre higiene e segurança no trabalho. Noções gerais de primeiros socorros. Assuntos relacionados à sua área 

de atuação e ética no trabalho. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de trabalho. Estatuto dos 

Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. 


