
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 
 

MINAS GERAIS 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

EDITAL Nº 001/2014 
 

MANUAL DO CANDIDATO  
 

 
ROTEIRO DE INSCRIÇÃO 

 

 
 INSCRIÇÃO PRESENCIAL  

 
Local das inscrições : Praça Governador Valadares, nº 176, Centro,  
Cataguases - MG. Referência : Praça Chácara Dona Catarina 
 
a) Leia o Edital do Concurso Público no local das inscrições; 
 
b) Preencha o Requerimento de Inscrição sem rasuras (Colar a cópia do 
Documento Oficial de Identidade no local indicado); 
 
c) Proceda o pagamento da taxa de inscrição conforme instruções; 
 
d) Dirija-se ao local das inscrições para entrega do Requerimento de Inscrição 
e Comprovante de Pagamento da Inscrição. 
 
INSCRIÇÃO VIA INTERNET 
 
Endereço eletrônico: www.agoraconsultoria.srv.br 
 

a) Leia o Edital do Concurso Público disponível no site; 
 
b) Preencha o Requerimento de Inscrição online; 
 
c) Imprima o Boleto Bancário e proceda o pagamento da Taxa de Inscrição 
conforme instruções. 

 

 

 LEIA ATENTAMENTE O INTEIRO TEOR DESTE MANUAL, 
POIS É POR ELE QUE COMEÇA A SUA SELEÇÃO.  
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CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO  

 
 

ITEM 
 

 
ATIVIDADE 

 
DATA 

 
 

1 Início das Inscrições. 03/11/2014 
 
 

2 Término das Inscrições. 03/12/2014 
 
 

3 Divulgação da listagem de candidatos inscritos. 16/12/2014 
 
 

4 
Divulgação dos locais e horários de provas na Prefeitura Municipal de 
Cataguases e no site www.agoraconsultoria.srv.br. 16/01/2015 

 
 

5 Realização das Provas Objetivas. 25/01/2015 
 
 

6 
Divulgação dos Gabaritos Oficiais das Provas Objetivas na Prefeitura 
Municipal de Cataguases e no site www.agoraconsultoria.srv.br. 25/01/2015 

 
 

7 Prazo de Recurso referente aos Gabaritos Oficiais das Provas Objetivas. 26 a 28/01/2015 
 
 

8 Respostas aos recursos interpostos pelos candidatos. 27/02/2015 
 
 

9 Resultado das Provas Objetivas. 27/02/2015 
 
 

10 Prazo de Recursos referentes aos resultados das Provas Objetivas  02 a 04/03/2015 
 
 

11 Respostas aos recursos interpostos pelos candidatos. 13/03/2015 
 
 

12 Divulgação da Classificação dos Candidatos. 13/03/2015 
 
 

13 Entrega de Títulos (conforme item 6.2 do Edital) 16 a 20/03/2015 
 
 

14 
Convocação para Prova Prática para os cargos de Motorista de Veículos 
Leves e Pesados, Operador de Máquina e Eletricista de Auto. 24/03/2015 

 
 

15 
Prova Prática para os cargos de Motorista de Veículos Leves e Pesados, 
Operador de Máquina e Eletricista de Auto. 29/03/2015 

 
 

16 
Convocação para Prova Prática para os cargos de Bombeiro, Calceteiro, 
Pedreiro, e Pintor. 31/03/2015 

 
 

17 Prova Prática para os cargos Bombeiro, Calceteiro, Pedreiro, e Pintor. 05/04/2015 
 
 

18 Resultado da Pontuação de Títulos e Provas Práticas 14/04/2015 
 
 

19 
Prazo de Recursos referente à Pontuação de Títulos e Prova Prática de 
Operador de Máquina 15 a 17/04/2015 

 
 

20 Respostas aos recursos interpostos pelos candidatos. 30/04/2015 
 
 

21 Divulgação do Resultado Final. 30/04/2015 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 
 
 O Prefeito Municipal de Cataguases - MG, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica, TORNA PÚBLICO que estarão abertas, no período de 03/11/2014 a 03/12/2014 as inscrições 
para o CONCURSO PÚBLICO  de Provas e Provas e Títulos destinado ao provimento efetivo de vagas 
existentes e seus requisitos no Quadro de Pessoal instituído pela Constituição Federal, em consonância 
com Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (nº 05/2007, alterada pela nº 
04/2008 e nº 08/2009), Súmula nº 116 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e legislação 
municipal a seguir: Lei Orgânica Municipal. Lei Complementar nº 3023/2001 de 17 de setembro de 2001 
“Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do 
Município de Cataguases, estabelecem normas de enquadramento e dá outras providências”. Lei 
Complementar nº 3024/2001 de 17 de setembro de 2001 “Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração 
dos Profissionais do Ensino Público Municipal”. Lei nº 3547/2006 de 11 de outubro de 2006 “Faz adequação 
no plano de cargos e salários do município, cria novos cargos e dá outras providências”. Lei Complementar 
nº 3800/2009 de 17 de dezembro de 2009 “Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos 
Profissionais da Educação Pública Municipal, alterando a Lei nº. 3024/2001”. Lei nº 3901/2011 de 01 de 
abril de 2011 “Revoga parte da Lei 3547/2006 e dá outras providências”. Lei nº Complementar 3965/2011 
de 28 de outubro de 2011 “Altera e inclui dispositivos da Lei 3.800/2009 Plano de Carreira e Remuneração 
dos Profissionais da Educação Pública Municipal para adequar a legislação”. Lei nº 4090/2013 de 18 de 
dezembro de 2013 “Altera Leis Municipais que versam sobre Plano de Cargos e Carreiras de Servidores 
Públicos Municipais”. Lei nº 4143/2014 de 21 de julho de 2014 “Altera Leis Municipais que versam sobre os 
Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores Públicos Municipais e unificam leis de criações 
de cargos e suas atribuições”; Decreto nº 4228/2014 “Institui Comissão destinada a fiscalizar o Concurso 
Público Municipal”. 

 

1.  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da empresa contratada, Ágora Consultoria 
Ltda, site www.agoraconsultoria.srv.br, email: contato@agoraconsultoria.srv.br. 
Endereço para correspondência: Ágora Consultoria Ltda - Concurso Público da Prefeitura Municipal de 
Cataguases - MG. Av. Visconde do Rio Branco, nº 888-B, Centro, Teófilo Otoni - MG, CEP: 39800-118. 

1.2. O Prefeito Municipal nomeou através do Decreto Municipal nº. 4228/2014, Comissão Especial para 
Coordenação e Acompanhamento deste Concurso Público. 

1.3. O Concurso Público compreenderá das seguintes etapas: 

a) 1ª Etapa  – Provas Objetivas, conforme previsto no Anexo III deste Edital; sob responsabilidade da 
empresa Ágora Consultoria. 

b) 2ª Etapa  – Prova de Títulos para os cargos de Professor, Orientador Educacional, Supervisor Escolar e 
Psicopedagogo, e Prova Prática para os cargos descritos no Quadro II, sob responsabilidade da empresa 
Ágora Consultoria. 

c) 3ª Etapa  – Comprovação de requisitos e exames médicos admissionais, de caráter eliminatório; sob 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cataguases. 

1.4. O prazo de validade do Concurso Público é de 2 (dois) anos, contados da data da homologação do seu 
resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez a critério da Autarquia Municipal. 

1.5. Caso surjam, no prazo de validade deste concurso público, outras vagas além das previstas para os 
mesmos cargos públicos efetivos previstos neste Edital, e, observados o interesse público e a necessidade 
do serviço, poderão ser nomeados os candidatos aprovados neste certame, limitados ao quantitativo das 
novas vagas incorporadas e observada a ordem classificatória. 

1.6. Os Cargos Públicos, objetos do presente certame para provimento efetivo, são os constantes do 
ANEXO III deste Edital. 

1.7. Os vencimentos constantes do ANEXO III estarão sujeitos a reajustes, na forma da Lei. 
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1.8. O ANEXO III deste Edital relaciona os Grupos Ocupacionais, Nomenclaturas, Requisitos/Escolaridade, 
Vencimentos Mensais, Número de Vagas e Carga Horária Semanal, mediante regras e condições contidas 
neste edital. 

1.9. O Concurso Público será constituído de Provas Objetivas para todos os cargos. 

1.10. As Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas conforme apresentado 
no ANEXO III deste Edital. 

1.11. Os Conteúdos Programáticos das Provas Objetivas encontram-se no ANEXO II deste Edital. 

1.12. REGIME EMPREGATÍCIO - O Regime Jurídico Celetista. 

 

2.  REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO NO CARGO 
2.1. Ter sido aprovado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital; 

2.2. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos 
políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto n. 70.436, de 18 de abril de 1972 e art. 12, § 1º c/c art. 
37, inciso I da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

2.3. Possuir, na data da posse, certificado/diploma de acordo com as exigências do cargo, especificadas no 
Anexo III deste edital, obtido em instituição de ensino público ou privado, devidamente reconhecido pelo 
MEC; 

2.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais. 

2.5. Estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino. 

2.6. Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse. 

2.7. Ter aptidão física e mental para o pleno exercício das atribuições do cargo. 

2.8. Apresentar, na época da posse, os documentos comprobatórios descritos no item 9. Resultado e 
Convocação. 

 

3.  INSCRIÇÕES 
a) Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos 
os requisitos exigidos para o ingresso no cargo. 

b) Ao realizar a inscrição o candidato declara estar ciente e de acordo com as normas estabelecidas pelo 
Edital. 

c) O valor da Taxa de Inscrição está especificado para cada cargo no ANEXO III deste edital. 

d) Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional. 

e) Feita a inscrição o candidato não poderá alterar o cargo escolhido. 

f) O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo, contudo, somente poderá realizar uma prova por 
turno de aplicação das provas. 

g) Não haverá devolução do valor da Taxa de Inscrição, salvo em face de situações inesperadas como 
cancelamento, suspensão, adiamento, pagamento em duplicidade, alteração da data das provas e 
extemporâneo ou exclusão de algum cargo oferecido. 

h) Confirmada a situação especificada de devolução de Taxa referente à inscrição, esta será devolvida ao 
candidato pela empresa realizadora do Concurso Público, no prazo de 10 dias da publicação da Decisão 
Final do Ato Motivador da respectiva devolução, no mesmo local das inscrições ou através de depósito 
bancário, em conta a ser indicada pelo candidato. 

i) A empresa Ágora Consultoria Ltda, realizadora do Concurso Público, divulgará na Prefeitura Municipal de 
Cataguases e no site da empresa: www.agoraconsultoria.srv.br, conforme Cronograma, página 2 deste 
Edital, a relação de todos os candidatos inscritos no certame. Caso não conste na listagem, o candidato 
deverá entrar em contato com a empresa para solução do problema. 

j) Será divulgada listagem dos candidatos inscritos, local e horário de provas, conforme cronograma página 
2 deste Edital, na Prefeitura Municipal de Cataguases e no site www.agoraconsultoria.srv.br.  



Prefeitura Municipal de Cataguases 
Concurso Público Edital nº 001/2014 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
Ágora Consultoria Ltda 5

k) Para ter acesso ao local das provas, é imprescindível a apresentação do Documento Oficial de 
Identidade. 

l) O Comprovante Definitivo de Inscrição, contendo local, data e hora das provas objetivas, estará disponível 
para o candidato no site www.agoraconsultoria.srv.br a partir da data prevista no Cronograma do Concurso 
Público, página 2 deste Edital. 

m) Recomendamos ao candidato apresentar no dia da p rova o Comprovante Definitivo de Inscrição 
ou Recibo de Pagamento Bancário referente à realiza ção da sua inscrição. 

 

3.1. INSCRIÇÃO PRESENCIAL 

3.1.1. Período:  03/11/2014 a 03/12/2014 exceto aos sábados, domingos e feriados. 

3.1.2. Horário:  08 às 16 horas, não havendo atendimento fora do horário estabelecido. 

3.1.3. Local das  inscrições : Praça Governador Valadares, 176, Centro,  
Cataguases - MG. Referência: Praça Chácara Dona Cat arina  
3.1.4. Instruções 
a) Preencher o Requerimento de Inscrição, disponível no local das inscrições, no qual o candidato 
formalizará sua opção para concorrer às vagas destinadas ao cargo de sua escolha, durante o prazo de 
validade deste Concurso Público, no qual prestará todas as informações solicitadas, expressando sua 
concordância em aceitar as condições do presente Concurso Público e as que vierem a se estabelecer, sob 
as penas da lei. 

b) Comprovação do pagamento da Taxa de Inscrição, a título de ressarcimento de despesas com materiais 
e serviços do Concurso. O pagamento deverá ser realizado conforme instruções no local das inscrições. 

c) O candidato deverá colar no local indicado no Requerimento de Inscrição uma fotocópia do documento 
de identidade oficial (com foto). 

3.1.4.1. O Requerimento de Inscrição deverá ser entregue no local de inscrição, onde será emitido o 
respectivo recibo de inscrição. 

3.1.4.2. O campo CÓDIGO DO CARGO, constante do requerimento de inscrição, não poderá ser 
rasurado, sob pena de indeferimento da inscrição.  

3.1.4.3. O recibo de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato. 

3.1.4.4. Efetuar apenas o pagamento da Taxa de Insc rição não significa que o candidato esteja 
inscrito.  

3.1.4.5. Não serão aceitas inscrições com documenta ção incompleta, ou recebimento de qualquer 
documento após a data e horário de término da reali zação das inscrições. 

3.1.5. INSCRIÇÃO POR PROCURAÇÃO 

3.1.5.1.  Será permitida a inscrição por procuração, mediante entrega do respectivo mandato, acompanhado 
de cópia do documento de identidade do candidato e apresentação do documento de identidade do 
procurador. Para cada candidato, deverá ser apresentada uma procuração (original), que ficará retida. 

3.1.5.2. O candidato ou seu procurador são os únicos responsáveis pelas informações prestadas no 
Requerimento de Inscrição. A Prefeitura Municipal de Cataguases e/ou a empresa Ágora Consultoria Ltda 
não se responsabilizarão por informações e endereços incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato 
ou seu procurador. 

3.1.5.3. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por 
seu procurador no Requerimento de Inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros de seu 
representante quando do seu preenchimento. 

3.1.5.4. Depois de efetuada a inscrição, o respectivo comprovante de inscrição será entregue ao 
procurador. 

 

3.2. INSCRIÇÃO VIA INTERNET 

3.2.1. Período de Inscrição: 08:00 horas do dia 03/ 11/2014 às 20:00 horas do dia 03/12/2014. 
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3.2.2. Endereço eletrônico: http://www.agoraconsultoria.srv.br 

3.2.3. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico disponível no site da empresa realizadora do 
Concurso Público, informando todos os dados solicitados no referido formulário eletrônico. 

3.2.4. Imprimir o Boleto Bancário gerado no ato da inscrição.  

3.2.5. O pagamento deverá ser feito em qualquer banco ou casa lotérica até a data do vencimento, 
constante no próprio Boleto. 

3.2.6. O pagamento após a data de vencimento implica no cancelamento  da inscrição. 

3.2.7. O candidato poderá emitir 2ª via do Boleto Bancário no site: http://www.agoraconsultoria.srv.br 
acessando a Área do Candidato com seu CPF e senha informados no ato da inscrição. 

3.2.8. A inscrição VIA INTERNET só será efetivada após a confirmação do pagamento feito por meio do 
Boleto Bancário. 

3.2.9. O candidato inscrito VIA INTERNET não deverá  enviar cópia de documento de identidade, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade a informaçã o dos dados cadastrados no ato da inscrição, 
sob as penas da lei. 

3.2.10. Caso o candidato seja PORTADOR DE DEFICIÊNCIA deverá enviar o Laudo Médico conforme item 
4.4 deste Edital, via Correios por SEDEX ou CARTA REGISTRADA COM AR para o endereço de 
correspondência, ver item 1.1 do Edital ou entregar pessoalmente no local das inscrições, durante o período 
das inscrições 

3.2.11. A Prefeitura Municipal de Cataguases e a Ágora Consultoria Ltda não se responsabilizam por 
solicitação de inscrição pela Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas ocorridas 
não forem de responsabilidade dos organizadores. 

 

3.3. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

3.3.1. Somente serão isentos da taxa de inscrição os candidatos que, em razão de limitações de ordem 
financeira, não possam arcar com o pagamento da taxa de inscrição, podendo ser comprovada esta 
condição através da Declaração de Hipossuficiência Financeira, conforme modelo, ou por qualquer outro 
meio legalmente admitido. 

3.3.2. Para solicitação da isenção da Taxa de Inscrição o candidato deverá primeiramente realizar a sua 
inscrição conforme item 3 deste Edital. 

3.3.3. O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá, no ato da inscrição, apresentar 
comprovação das limitações de ordem financeira, no caso de inscrição presencial. No caso de inscrição via 
internet, o candidato poderá encaminhá-la via Correios por SEDEX ou CARTA REGISTRADA COM AR para 
o endereço de correspondência, ver item 1.1 do Edital ou entregar pessoalmente no local das inscrições. 

3.3.4. O pedido de isenção da Taxa de Inscrição deverá ser feito no período de 03 a 05/11/2014. Os 
pedidos de isenção feitos após o prazo estipulado serão desconsiderados e terão a solicitação de isenção 
automaticamente indeferida. 

3.3.5. O pedido de isenção da Taxa de Inscrição será julgado pela Empresa realizadora do certame com 
auxílio da Comissão Supervisora do Concurso e será divulgado em até 05 (cinco) dias úteis após o final das 
inscrições, na Prefeitura Municipal de Cataguases e no site www.agoraconsultoria.srv.br. 

3.3.6. Fica assegurado o direito de recurso aos candidatos com o pedido de isenção indeferido, no prazo de 
48 horas contados da divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Os recursos 
deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Cataguases, ou enviados via Correios por SEDEX ou 
CARTA REGISTRADA COM AR para o endereço de correspondência, ver item 1.1 do Edital. 

3.3.7. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos, após o 
julgamento dos recursos, terão prazo de 03 (três) dias úteis após a publicação do julgamento para, 
querendo, pagarem a taxa referente ao cargo de escolha, constante do Anexo III do Edital. 

3.3.8. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa e/ou requerimento de devolução de 
taxa via fax ou correio eletrônico. 
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3.3.9. Não será concedida isenção aos inscritos que já tenham efetuado o pagamento da respectiva Taxa 
de Inscrição. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Catagua ses – Edital nº 001/2014 
N° de inscrição: 
Nome do candidato: 
Código e descrição do cargo pretendido: 
Declaro que preencho as condições trazidas no Edital, especialmente as descritas no item 3.3, para o ato 
de isenção da Taxa de Inscrição, tendo em vista que a renda per capita de minha família, considerando-se, 
para tanto, os ganhos dos membros do núcleo familiar, que vivem sob o mesmo teto, é insuficiente para 
arcar com o pagamento da referida Taxa de Inscrição. 

Ao assinar esta declaração assumo total responsabilidade legal dos termos aqui apresentados. 

Local e data: 

Assinatura 

 

4.  PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 
4.1. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, 
desde que as atribuições do cargo pretendido não sejam incompatíveis com a deficiência de que são 
portadoras. 

4.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias 
discriminadas no artigo 4º do Decreto 3.298/99. 

4.3. Às pessoas portadoras de deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas para cada 
cargo/especialidade, conforme Portador Lei Municipal nº 3800/2009, Art. 19 §3º  e Decreto 3.298/99. Caso 
surjam novas vagas no decorrer do prazo de validade do presente Concurso Público, o mesmo percentual 
será igualmente assegurado às pessoas portadoras de deficiência, devidamente aprovadas. 

4.3.1. Na hipótese de aplicação do percentual previsto no item anterior resultar em número fracionado, este 
será arredondado para o primeiro número inteiro subsequente, sendo que o resultado da aplicação dessa 
regra deve ser mantido, sempre, dentro dos limites mínimo de 5% (cinco por cento) e máximo de 20% (vinte 
por cento) das vagas oferecidas para cada cargo, conforme legislação vigente, regendo-se a disputa pela 
igualdade de condições, atendendo assim, ao princípio da competitividade orientada pelo Supremo Tribunal 
Federal, por meio do Senhor Ministro Marco Aurélio, no documento MS 26.310-5/DF - Relator Ministro 
Marco Aurélio – DJ 31.10.2007. 

4.4. No ato da inscrição , o candidato portador de deficiência deverá declarar, no Requerimento de 
Inscrição, essa condição e a deficiência da qual é portador, apresentando Laudo Médico atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expre ssa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID, bem co mo a provável causa da deficiência. Este Laudo 
será retido e ficará anexado ao Requerimento de Ins crição.  Caso o candidato não anexe o laudo 
médico, não será considerado como portador de deficiência apto para concorrer às vagas reservadas, 
mesmo que tenha assinalado tal opção no Requerimento de Inscrição. O Laudo apresentado será utilizado 
quando dos exames pré-admissionais, no caso do candidato ser aprovado e convocado. 

4.4.1. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, poderá 
interpor recurso em favor de sua situação, podendo a Comissão de Organização do Concurso deferi-lo ou 
não. 

4.5. Quando da convocação para o pré-admissional, será eliminado da lista de portadores de deficiência o 
candidato cuja deficiência, assinalada no requerimento de inscrição, não se constate. 

4.6. Caso necessite de condições especiais para se submeter às Provas e demais exames previstos neste 
Edital, o candidato portador de deficiência deverá solicitá-las por escrito no ato da inscrição , justificando os 
motivos de sua solicitação. 

4.7. Os candidatos portadores de deficiência que necessitarem da prova especial deverão requerê-la no 
momento da inscrição. Os candidatos que não o fizerem, seja qual for o motivo alegado, não terão a prova 
especial preparada. 
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4.8. Os portadores de deficiências visuais poderão optar por prestar provas mediante ajuda de um leiturista 
da ÁGORA CONSULTORIA LTDA ou através da utilização de provas ampliadas, solicitadas conforme item 
4.6. 

4.9. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual, passíveis de correção 
simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

4.10. Os candidatos aprovados no Concurso Público serão submetidos a exames médicos e 
complementares que irão avaliar a sua condição física e mental. 

4.11. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas à portadores de deficiência, estas serão 
preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de classificação. 

4.12. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 
3.298/99, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 
se refere ao conteúdo das provas, avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação 
das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  

4.13. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem portadores de deficiência, se aprovados no 
Concurso Público, terão seus nomes publicados na lista geral dos aprovados e em lista à parte. 

4.14. Na hipótese de que a nomeação de todos os candidatos aprovados não se dê em conjunto, o 1º 
candidato com deficiência aprovado de cada cargo do Concurso Público será nomeado para ocupar a 5ª 
vaga, já que em se admitindo reservar vagas quando a oferta em Concurso Público for inferior a 5 (cinco) 
estar-se-ia ultrapassando o limite percentual de 20% (vinte por cento). Em seguida, o 2º candidato de cada 
cargo com deficiência aprovado no Concurso Público será nomeado para ocupar a 11ª vaga, o 3º para 
ocupar a 16ª vaga, o 4º para ocupar a 21ª vaga, e assim sucessivamente, obedecendo ao percentual 
estipulado por lei, respeitando-se a ordem de classificação da lista dos candidatos aprovados com 
deficiência. 

 

5.  COMISSÃO SUPERVISORA DO CONCURSO PÚBLICO 
5.1. O Prefeito Municipal designou através do Decreto Municipal nº 4228/2014 a Comissão Supervisora do 
Concurso Público, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar todas as etapas de elaboração, aplicação e 
julgamento do Concurso Público. 

5.2. O Prefeito Municipal poderá indicar quantas pessoas forem necessárias ao acompanhamento do 
Concurso Público em todas as suas fases objetivando o perfeito sigilo e o bom andamento do certame. 

 

6.  REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

6.1. Das Provas Objetivas  

6.1.1. As Provas Objetivas, de caráter classificatório e eliminatório, são as descritas no ANEXO III deste 
edital. 

6.1.2. As Provas Objetivas serão realizadas no dia 25/01/2 015. Os locais e horários serão divulgados 
conforme Cronograma do Concurso Público pág. 2 do E dital na Prefeitura Municipal de Cataguases 
no site www.cataguases.mg.gov.br e no site www.agor aconsultoria.srv.br. 

6.1.3. As Provas Objetivas constarão de questões de múltipla escolha com 4 (quatro) opções (A, B, C, D) e 
uma única resposta correta. 

6.1.4. As Provas Objetivas terão a duração de 3 horas. 

6.1.5. As respostas das Provas Objetivas deverão ser transcritas para a Folha de Respostas, que é o único 
documento válido para correção eletrônica. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de  
Respostas por erro do candidato , sendo da responsabilidade exclusiva do candidato os prejuízos 
advindos de marcações feitas incorretamente, emenda ou rasura, ainda que legível. 

6.1.6. Não será permitido que as marcações na Folha de Respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo 
em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o 
candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado. 

6.1.7. As Folhas de Respostas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico. 
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6.1.8. Será aprovado o candidato que obtiver nota i gual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do 
total de pontos das provas inerentes ao cargo, espe cificadas no ANEXO III deste Edital. 

6.1.9. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final. 

6.1.10. Os dois últimos candidatos de cada sala deverão permanecer no local de aplicação das provas até 
que o último candidato as tenha concluído, afim de assistirem ao lacre dos envelopes de Gabaritos. Após o 
lacre, os referidos candidatos e o fiscal de sala assinarão nos respectivos envelopes. 

6.1.11. Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, 
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 
documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados, cópias e protocolos. 

6.1.12. O candidato que não apresentar documento de  identidade oficial original, não terá acesso ao 
local das provas e será automaticamente eliminado d o Concurso Público. 

6.1.13. Em hipótese alguma serão realizadas provas fora do local, cidade, data e horário determinados. 

6.1.14. Será excluído deste Concurso Público o candidato que faltar, chegar atrasado à prova, ou que, 
durante a sua realização, for colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas 
estranhas, oralmente, por escrito ou através de equipamentos eletrônicos, ou, ainda, que venha a tumultuar 
a realização das provas, podendo responder legalmente pelos atos ilícitos praticados. 

6.1.15. Não é permitido ao candidato, no dia de aplicação das provas objetivas, a utilização de qualquer tipo 
de aparelho eletrônico, como: telefone celular, smartphone, tablet, notebook ou similar, pagers, relógio 
digital, agenda eletrônica, receptor, gravador, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de 
registro, eletrônicos ou não, transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, máquina calculadora, 
etc. Não é permitido também a utilização de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria tais 
como chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares. 

6.1.15.1. Recomendamos aos candidatos não portar no dia da prova quaisquer dos objetos descritos no 
item anterior.  

6.1.15.2. O descumprimento da instrução do item 6.1.15, acima, implicará na eliminação do candidato, 
caracterizando-se tal ato como tentativa de fraude.  

6.1.16. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a 
utilização anotações, impressos, livros ou qualquer outro material de consulta. 

6.1.17. Não será permitida a entrada de candidatos após o início das provas/fechamento dos portões. 

6.1.18. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das provas, sem acompanhamento de 
fiscal, após ter assinado a lista de presença. 

6.1.19. Recomendamos o comparecimento do candidato ao local de realização das provas com, no mínimo, 
30 minutos de antecedência, portando caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha, e só 
poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização das provas, levando consigo o caderno de 
questões, após 60 minutos contados do efetivo início delas. 

6.1.20. Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento a quaisquer das provas 
resultará na eliminação automática do candidato. 

6.1.21. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em 
virtude de afastamento de candidato da sala de provas. 

6.1.22. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas 
e/ou aos critérios de avaliação. 

6.1.23. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um 
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da 
criança. 

6.1.24. Terá suas provas anuladas e será eliminado do Concurso, resguardado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, o candidato que, durante a realização de qualquer 
uma das provas: 

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; 

b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas; 
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c) utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas 
e/ou impressos que não forem expressamente permitidos, telefone celular, gravador, receptor e/ou pagers 
e/ou comunicar-se com outro candidato; 

d) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as 
autoridades presentes e/ou com candidatos; 

e) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

g) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas; 

h) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas ou neste Edital. 

i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

j) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos, para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer 
etapa do Concurso Público; 

6.1.25. Se, a qualquer tempo, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter o 
candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será eliminado do Concurso, 
resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. 

6.1.26. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e 
comunicados referentes a este concurso público, os quais serão afixados nos quadros de avisos da 
Prefeitura, devendo ainda manter atualizado seu endereço, e quando do preenchimento da inscrição 
fornecer o endereço completo na ficha de inscrição, e endereço eletrônico (e-mail), se possuidor. 

 

6.2. Da Prova de Títulos/Certificados (Somente para  os cargos de Professor, Orientador Educacional, 
Psicopedagogo e Supervisor Escolar) 

6.2.1. Os Pontos por Certificados são os descritos no Quadro I, deste Edital . Pontuação máxima: 10 
(dez) pontos . 

 

QUADRO I 

Item Certificado Duração Máx. de Certificados Pontos por 
Certificado 

1 Curso ou treinamento 20 a 39 horas 2 (dois) 1 ponto 

2 Curso ou treinamento 40 a 110 horas 2 (dois) 2 pontos 

3 Pós-Graduação, 
Especialização ou Curso 

Acima de 110 horas 1 (um) 3 pontos 

4 Mestrado —— 1 (um) 5 pontos 

5 Doutorado —— 1 (um) 10 pontos 

 
6.2.2. Os pontos atribuídos aos Certificados serão considerados exclusivamente para efeito de 
classificação. 

6.2.3. Os Certificados entregues guardarão direta relação com as atribuições dos cargos em Concurso. 

6.2.4. Não serão atribuídos pontos aos certificados entregues como requisito mínimo para inscrição. 

6.2.5. Não serão atribuídos pontos para certificados exigidos pelo MEC para conclusão de cursos. 

6.2.6. Não serão atribuídos pontos aos certificados entregues sem especificação clara da carga horária. 

6.2.7. Os Títulos/Certificados deverão ser entregues, em cópias autenticadas , no local onde foram 
realizadas as inscrições presencias ou enviados via Correios por SEDEX ou CARTA REGISTRADA COM 
AR para o endereço de correspondência, ver item 1.1 do Edital. 
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6.2.8. Não serão aceitos certificados entregues e/ou postados fora do prazo determinado no Cronograma do 
Concurso Público, página 2 deste Edital. 

6.2.9. Os Títulos/Certificados enviados via Correios deverão estar em envelope lacrado, tamanho Ofício, 
contendo externamente em sua face frontal, os seguintes dados: Ágora Consultoria Ltda – Concurso 
Público da Prefeitura Municipal de Cataguases, nome do candidato, n° de inscrição, código e descrição do 
cargo pretendido e  deverão seguir rigorosamente a ordem prevista no item 6.2.1, QUADRO I, 
acompanhados do Recibo de Entrega de Títulos/Certificados, devidamente preenchido, datado e assinado 
pelo candidato, conforme modelo a seguir: 

MODELO DE RECIBO DE ENTREGA DE TÍTULOS/CERTIFICADOS  

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Catagua ses – Edital nº 001/2014 

N° de inscrição: 

Nome do candidato: 

Código e descrição do cargo pretendido: 

Descrição dos Títulos (1 título/certificado por linha): 

________________________________________ 

________________________________________ 

Local e data: 

Assinatura 

 

6.3. Da Prova Prática para Motorista de Veículos Le ves e Pesados  

6.3.1. A Prova de Prática será aplicada para o cargo de Motorista de Veículos Leves e Pesados dentro do 
quantitativo de corte especificado no Quadro II. 

6.3.2. A Prova Prática é de caráter eliminatório e classificatório. 

6.3.3. A Prova Prática terá o valor de 100 pontos, sendo aprovado o candidato que alcançar no mínimo 50% 
dos pontos. 

6.3.4. Serão somados os pontos obtidos das Provas Objetivas e Prova Prática para efeitos de classificação. 

6.3.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a correta identificação de seu local de prova e o 
comparecimento no horário determinado. 

6.3.6. Será exigida a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, Categoria “D” ou superior, no ato da 
Prova Prática. 

6.3.7. Os candidatos convocados realizarão Prova Prática afim de comprovar seu domínio sobre as tarefas 
exigidas pelo cargo, de acordo com as determinações do examinador, e constará de condução do veículo, 
em vias públicas da cidade, buscando evidenciar de forma profissional a postura do condutor candidato, 
com base no Código de Trânsito Brasileiro. 

6.3.8. O candidato iniciará a prova tendo 100 pontos de crédito. Caso cometa erros, o candidato irá 
perdendo pontos, conforme estabelecido a seguir: 

a) Falta gravíssima - eliminação; 
b) Falta grave - menos 15 pontos por falta; 
c) Falta média - menos 7,5 pontos por falta; 
d) Falta leve - menos 2,5 pontos por falta. 

6.3.9. São consideradas faltas no exame de direção as seguintes situações: 

I. Falta Gravíssima 
a) Não conseguir colocar o veículo em movimento; 
b) Não ter o controle da direção.  

II. Falta Grave 
a) Deixar de observar e respeitar as placas de sinalização; 
b) Arrancar o veículo com a porta aberta; 
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c) Uso incorreto do cinto de segurança; 
d) Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início da prova. 

III. Falta Média 
a) Apoio do pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento; 
b) Controle incorreto de embreagem; 
c) Arrancar o veículo sem soltar o freio de mão; 
d) Avanço sobre o balizamento demarcado quando da colocação do veículo na vaga e/ou na marcha-à-ré 
rente ao meio fio. 

IV. Falta Leve 
a) Movimentos irregulares do veículo, sem motivo justificado; 
b) Manuseio irregular do cambio; 
c) Regulagem incorreta dos retrovisores; 
d) Uso incorreto dos instrumentos do painel. 

 

6.4. Da Prova Prática para Operador de Máquinas 

6.4.1. A Prova de Prática será aplicada para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas dentro do 
quantitativo de corte especificado no Quadro II. 

6.4.2. A Prova Prática é de caráter eliminatório e classificatório. 

6.4.3. A Prova Prática terá o valor de 100 pontos, sendo aprovado o candidato que alcançar no mínimo 50% 
dos pontos. 

6.4.4. Serão somados os pontos obtidos das Provas Objetivas e Prova Prática para efeitos de classificação. 

6.4.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a correta identificação de seu local de prova e o 
comparecimento no horário determinado. 

6.4.6. Será exigida a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, Categoria “D” ou superior, no ato da 
Prova Prática. 

6.4.7. Os candidatos convocados realizarão Prova Prática afim de comprovar seu domínio sobre as tarefas 
exigidas pelo cargo, de acordo com as determinações do examinador, e constará de operação na condução 
das máquinas (patrol ou retro) e os cuidados básicos com as mesmas. Operação de equipamentos para 
execução de tarefas de abertura, alargamento e pavimentação de estradas, efetuando terraplanagem, 
retirando lama e/ou carregando caminhões seguindo orientações do examinador e de acordo com as 
características técnicas do equipamento, entre outras atividades correlatas ao cargo. 

6.4.8. O candidato iniciará a prova tendo 100 pontos de crédito. Caso cometa erros, o candidato irá 
perdendo pontos, conforme estabelecido a seguir: 

a) Falta gravíssima - eliminação; 
b) Falta grave - menos 15 pontos por falta; 
c) Falta média - menos 7,5 pontos por falta; 
d) Falta leve - menos 2,5 pontos por falta. 

6.4.9. São consideradas faltas no exame de operação de máquinas as seguintes situações: 

I. Falta Gravíssima 
a) Não conseguir colocar a máquina em movimento; 
b) Não ter o controle da direção.  

II. Falta Grave 
a) Deixar de observar e respeitar as placas de sinalização; 
b) Uso incorreto do cinto de segurança; 
c) Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início da prova; 
d) Não manter o domínio da máquina quando em operação; 
e) Realizar movimentos bruscos e descoordenados ao operar a máquina. 

III. Falta Média 
a) Apoio do pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento; 
b) Controle incorreto de embreagem; 
c) Arrancar a máquina sem soltar o freio de mão; 
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d) Avanço sobre o balizamento demarcado quando da colocação da máquina na vaga e/ou na marcha-à-ré 
rente ao meio fio. 

IV. Falta Leve 
a) Movimentos irregulares da máquina, sem motivo justo; 
b) Manuseio irregular do cambio; 
c) Regulagem incorreta dos retrovisores; 
d) Uso incorreto dos instrumentos do painel. 

 

6.5. Da Prova Prática para Bombeiro 

6.5.1. A Prova de Prática será aplicada para o cargo de Bombeiro dentro do quantitativo de corte 
especificado no Quadro II. 

6.5.2. A Prova Prática é de caráter eliminatório e classificatório. 

6.5.3. A Prova Prática terá o valor de 100 pontos, sendo aprovado o candidato que alcançar no mínimo 50% 
dos pontos. 

6.5.4. Serão somados os pontos obtidos das Provas Objetivas e Prova Prática para efeitos de classificação. 

6.5.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a correta identificação de seu local de prova e o 
comparecimento no horário determinado. 

6.5.6. A Prova Prática terá duração máxima de 60 minutos. 

6.5.7. A Prova Prática visa aferir a aptidão e a capacidade do candidato em executar atividades inerentes a 
função de bombeiro, ou seja, quantificar e inspecionar materiais, preparar locais para instalações, realizar 
pré-montagem e instalar tubulações de agua e esgoto, fazer manutenções em equipamentos e acessórios, 
em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e 
preservação do ambiente de trabalho, levando-se em consideração o uso e aproveitamento dos materiais, 
ferramentas e equipamentos colocados à disposição. 

6.5.8. Ao desempenho dos candidatos na prova prática será atribuída pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos, sendo a avaliação efetuada segundo os critérios estabelecidos no Quadro III. 

 

6.6. Da Prova Prática para Calceteiro 

6.6.1. A Prova de Prática será aplicada para o cargo de Calceteiro dentro do quantitativo de corte 
especificado no Quadro II. 

6.6.2. A Prova Prática é de caráter eliminatório e classificatório. 

6.6.3. A Prova Prática terá o valor de 100 pontos, sendo aprovado o candidato que alcançar no mínimo 50% 
dos pontos. 

6.6.4. Serão somados os pontos obtidos das Provas Objetivas e Prova Prática para efeitos de classificação. 

6.6.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a correta identificação de seu local de prova e o 
comparecimento no horário determinado. 

6.6.6. A Prova Prática terá duração máxima de 90 minutos. 

6.6.7. A Prova Prática consistirá em assentar lajotas (blocos de concreto) ou paralelepípedos em uma área 
apresentada aos candidatos no momento da prova. O candidato deverá apresentar conhecimentos de 
alinhamento, nivelamento e pavimentação de ruas, guias, sarjetas, calçadas e pátios; dentre outros. O 
ferramental, equipamentos e utensílios necessários para a prova prática serão fornecidos pela coordenação 
da prova. 

6.6.8. Ao desempenho dos candidatos na prova prática será atribuída pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos, sendo a avaliação efetuada segundo os critérios estabelecidos no Quadro III. 

 

6.7. Da Prova Prática para Eletricista de Auto 

6.7.1. A Prova de Prática será aplicada para o cargo de Eletricista de Auto dentro do quantitativo de corte 
especificado no Quadro II. 



Prefeitura Municipal de Cataguases 
Concurso Público Edital nº 001/2014 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
Ágora Consultoria Ltda 14

6.7.2. A Prova Prática é de caráter eliminatório e classificatório. 

6.7.3. A Prova Prática terá o valor de 100 pontos, sendo aprovado o candidato que alcançar no mínimo 50% 
dos pontos. 

6.7.4. Serão somados os pontos obtidos das Provas Objetivas e Prova Prática para efeitos de classificação. 

6.7.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a correta identificação de seu local de prova e o 
comparecimento no horário determinado. 

6.7.6. A prova prática terá duração máxima de 60 minutos. 

6.7.7. A prova prática consistirá na análise, diagnóstico e correção de falha elétrica, reconhecimento, 
montagem e desmontagem de peças e componentes elétricos e equipamentos de medição elétrica em 
veículos operacionais da frota. 

6.7.8. Ao desempenho dos candidatos na prova prática será atribuída pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos, sendo a avaliação efetuada segundo os critérios estabelecidos no Quadro III. 

 

6.8. Da Prova Prática para Pedreiro 

6.8.1. A Prova de Prática será aplicada para o cargo de Pedreiro dentro do quantitativo de corte 
especificado no Quadro I. 

6.8.2. A Prova Prática é de caráter eliminatório e classificatório. 

6.8.3. A Prova Prática terá o valor de 100 pontos, sendo aprovado o candidato que alcançar no mínimo 50% 
dos pontos. 

6.8.4. Serão somados os pontos obtidos das Provas Objetivas e Prova Prática para efeitos de classificação. 

6.8.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a correta identificação de seu local de prova e o 
comparecimento no horário determinado. 

6.8.6. A prova prática terá duração máxima de 90 minutos. 

6.8.7. A prova visa aferir a aptidão e a capacidade do candidato em executar atividades inerentes a função 
de pedreiro, ou seja, elevação de uma pequena parede de alvenaria, incluindo a preparação da área e da 
argamassa em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, 
saúde e preservação do ambiente de trabalho, levando-se em consideração o uso e aproveitamento dos 
materiais, ferramentas e equipamentos colocados à disposição. 

6.8.8. Ao desempenho dos candidatos na prova prática será atribuída pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos, sendo a avaliação efetuada segundo os critérios estabelecidos no Quadro III. 

 

6.9. Da Prova Prática para Pintor 

6.9.1. A Prova de Prática será aplicada para o cargo de Pintor dentro do quantitativo de corte especificado 
no Quadro I. 

6.9.2. A Prova Prática é de caráter eliminatório e classificatório. 

6.9.3. A Prova Prática terá o valor de 100 pontos, sendo aprovado o candidato que alcançar no mínimo 50% 
dos pontos. 

6.9.4. Serão somados os pontos obtidos das Provas Objetivas e Prova Prática para efeitos de classificação. 

6.9.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a correta identificação de seu local de prova e o 
comparecimento no horário determinado. 

6.9.6. A prova prática terá duração máxima de 90 minutos. 

6.9.7. A prova visa aferir a aptidão e a capacidade do candidato em executar atividades inerentes a função 
de pintor, ou seja, preparar material de pintura (diluentes, óleos, pigmentos, secantes, substâncias e tintas). 
Utilizar de forma correta brochas, pincéis ou rolos, compressor e ferramentas em geral. Preparar superfícies 
a serem pintada, lixando, emassando, secando e retocando falhas e emendas. Tarefas que serão 
realizadas: Pintura de parede ou teto com tinta látex, pintura de esquadria de ferro ou de madeira com 
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verniz ou esmalte. Ferramentas e materiais que serão disponibilizadas: Pincéis, brocha, rolo, lixas, espátula, 
desempenadeira, tinta esmalte, tinta látex, verniz, aguarrás, thinner, massa corrida. 

6.9.8. Ao desempenho dos candidatos na prova prática será atribuída pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos, sendo a avaliação efetuada segundo os critérios estabelecidos no Quadro III. 

 

QUADRO II - CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA PROVAS P RÁTICAS 

CÓDIGO CARGO Nº VAGAS 
N° DE CANDIDATOS CONVOCADOS 

PARA PROVA PRÁTICA – SEGUINDO A 
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 

049 Motorista Veículos Leves 01 05 

050 Motorista Veículos Pesados 01 05 

054 Operador de Máquinas 01 05 

011 Bombeiro 01 05 

013 Calceteiro 01 05 

018 Eletricista de Auto 01 05 

057 Pedreiro 01 05 

058 Pintor 01 05 

=> A listagem dos candidatos convocados para Prova Prática será divulgada na Prefeitura Municipal de 
Cataguases, no site www.cataguases.mg.gov.br e no site www.agoraconsultoria.srv.br no dia _____ 

 

 

QUADRO III - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROVAS PR ÁTICAS 
(Bombeiro, Calceteiro, Eletricista de Auto, Pedreir o, Pintor) 

FASES DA AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO 

1. Entendimento do exercício. 10 

2. Uso adequado das ferramentas e materiais. 20 

3. Destreza e agilidade nas tarefas, domínio da tecnologia e qualidade do trabalho. 40 

4. Organização na execução, segurança e saúde no trabalho. 20 

5. Higiene no trabalho e limpeza das ferramentas 10 

Pontuação total:  100 
 
7.  CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
7.1. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, serão adotados os seguintes critérios para o 
desempate, aplicados sucessivamente: 

a) candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos ate o último dia de inscrição, em 
obediência à Lei 10.741 de 1° de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso; 

b) obtiver maior aproveitamento na prova de Conhecimentos Específicos; 

c) obtiver maior aproveitamento na prova de Conhecimentos Pedagógicos; 

d) obtiver maior aproveitamento na prova de Saúde Pública; 

e) obtiver maior aproveitamento na prova de Português; 

f) obtiver maior aproveitamento na prova Matemática; 
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g) obtiver maior aproveitamento na prova Conhecimentos Gerais do Veículo; 

h) obtiver maior aproveitamento na prova Código de Trânsito Brasileiro; 

i) obtiver maior aproveitamento na Prova Prática; 

j) persistindo o empate será dada preferência ao candidato de idade mais elevada. 

 

8.  RECURSOS 
8.1. Caberão recursos contra questões das Provas Objetivas, contra erros ou omissões no gabarito ou 
referente à pontuação da classificação final do PRÓPRIO CANDIDATO, ou seja, de todas as decisões 
proferidas durante o concurso que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, dentro de três 
dias úteis contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação de cada resultado do respectivo 
ato do concurso, conforme o cronograma do concurso. 

8.1.1. Em qualquer um dos casos, o recurso devidamente fundamentado, incluindo bibliografia pesquisada, 
deverá conter todos os dados que informem a identidade do reclamante e seu número de inscrição, bem 
como os demais dados constantes do Formulário de Recursos. 

8.1.2. O candidato deverá preencher um Formulário de Recurso para cada questão que deseja efetuar 
recurso, sendo automaticamente desconsiderados recursos de igual teor interpostos pelo mesmo candidato. 

8.1.3. As Provas Objetivas de todos os candidatos devem ser recorrigidas de acordo com o novo gabarito, 
se houver alteração do gabarito oficial por força do julgamento de recurso. 

8.1.4. A decisão proferida pela Banca Examinadora tem caráter irrecorrível na esfera administrativa, razão 
pela qual não caberão recursos adicionais. 

8.1.5. Os pontos correspondentes à anulação de item ou questão das provas objetivas, por força do 
julgamento de recurso, serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

8.2. Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Cataguases, Setor de Protocolo, em 
horário de expediente normal, ou enviados via internet, fac-símile, telegrama ou via Correios por SEDEX ou 
CARTA REGISTRADA COM AR para o endereço de correspondência, ver item 1.1 do Edital. Todas as 
formas de interposição dos recursos deverão observar o prazo estipulado no item 8.1 deste edital.  

8.3. Os recursos intempestivos serão desconsiderados e os inconsistentes serão indeferidos. 

 

MODELO DE RECURSO 

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Catagua ses – Edital nº 001/2014 

N° de inscrição: 

Nome do candidato: 

Código e descrição do cargo pretendido: 

Venho requerer revisão da questão n° ______ da Prova ____________ 

Justificativa: _______________________________________________ 

Local e data: 

Assinatura 

 

9.  RESULTADO E CONVOCAÇÃO 
9.1. O resultado do Concurso Público estará à disposição dos interessados conforme Cronograma do 
Concurso, página 2 deste Edital, na Prefeitura Municipal de Cataguases no site www.cataguases.mg.gov.br 
e no site www.agoraconsultoria.srv.br. 

9.2. Os candidatos convocados para a posse serão submetidos a exames médicos compostos de entrevista 
médica e exames complementares. 

9.3. O exame médico terá caráter exclusivamente eliminatório e os candidatos serão considerados aptos ou 
inaptos. 
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9.4. A convocação dos candidatos para esta fase será processada, gradualmente, dentro do prazo de 
validade deste certame, mediante as necessidades da Prefeitura Municipal de Cataguases, nos cargos do 
presente concurso, observando-se a ordem de classificação dos candidatos e a aptidão nos exames pré-
admissionais. 

9.5. Para a efetivação da Posse é indispensável que o candidato apresente os seguintes documentos: 

a) Documento de Identidade de reconhecimento nacional, que contenha fotografia (cópia); 

b) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia), quando for o caso; 

c) Título de Eleitor com votação atualizada (cópia); 

d) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação ou outro documento que comprove estar em dia 
com as obrigações militares, se do sexo masculino (cópia); 

e) 02 (duas) fotos 3x4 recentes; 

f) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP ou declaração da firma anterior, informando não haver feito o 
cadastramento (cópia); 

g) Cartão de Identificação de Contribuinte - CIC/CPF (cópia); 

h) Comprovante de Escolaridade ou habilitação exigida para o provimento do cargo pretendido, adquirida 
em instituição oficial ou legalmente reconhecida (cópia); 

i) Declaração de não ocupar outro cargo público, ressalvados os previstos no Art. 37, XVI, a, b e c da 
Constituição Federal; 

j) Declaração de bens. 

 

10.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. Não haverá, sob qualquer hipótese ou alegação, segunda chamada para as etapas previstas para 
este Concurso Público. 

10.2. Será eliminado, assegurado o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, 
o candidato que: 

a) agir com incorreção ou descortesia, independentemente do momento, para com qualquer membro da 
equipe encarregada da aplicação de provas ou do Concurso Público; 

b) não comparecer nos locais, datas e horários determinados; 

c) não atender ou recusar convocação para qualquer uma das localidades que integram o Município. 

d) infringir qualquer norma ou regulamento do presente Edital. 

10.3. O candidato aprovado deverá manter junto à Prefeitura Municipal de Cataguases, durante o prazo de 
validade deste Concurso Público, seu endereço atualizado, visando a eventuais convocações. Não lhe 
caberá nenhuma reclamação, caso não seja possível a Prefeitura Municipal de Cataguases convocá-lo por 
falta dessa atualização. 

10.4. O prazo de validade deste Concurso Público é de 02 (dois) anos, contados da publicação da 
homologação, prorrogável uma vez por igual período. 

10.5. A mudança de endereço, quando ocorrer, deverá ser informada formalmente por meio de carta 
assinada pelo próprio candidato, a ser enviada e/ou entregue no Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal 
de Cataguases. 

10.6. A Prefeitura Municipal de Cataguases, e a empresa realizadora deste Concurso Público, não possuem 
vínculo ou convênio com nenhuma instituição de ensino ou cursos preparatórios, não se responsabilizando 
por quaisquer cursos, textos ou apostilas não expressamente indicados para este Concurso Público. 

10.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos 
para o evento correspondente, circunstância que será mencionada com a devida antecedência em Edital ou 
aviso a ser publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Cataguases e no site 
www.agoraconsultoria.srv.br, de forma a assegurar as informações aos candidatos. 
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10.8. O resultado final deste Concurso Público será devidamente homologado pelo Administrador Geral da 
Prefeitura Municipal de Cataguases. 

10.9. Decorridos 6 (seis) anos da data de homologação deste Concurso Público, não restando recurso 
pendente, as provas e o processo pertinentes ao mesmo serão encaminhados à Prefeitura Municipal de 
Cataguases, para destinação final de guarda permanente. 

10.10. Os casos omissos, não previstos neste Edital ou não incluídos no Requerimento de Inscrição, serão 
apreciados pela Comissão Especial para Coordenação e Acompanhamento deste Concurso Público. 

10.11. Este Edital poderá ser impugnado no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil 
subsequente ao da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.  

Cataguases - MG, 25 de agosto de 2014. 

 
José César Samor 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
ADMINISTRADOR DE REDE 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Administram ambientes computacionais, implantando e documentando rotinas e projetos e controlando os 
níveis de serviço de sistemas operacionais, banco de dados e redes. Fornecem suporte técnico no uso de 
equipamentos e programas computacionais e no apoio a usuários, configuram e instalam recursos e 
sistemas computacionais, controlam a segurança do ambiente computacional. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Instalar, configurar e testar redes; 
• Desenvolver atividades pertinentes a manutenção de programas, suporte e treinamento a usuários 

de sistemas; 
• Elaborar projetos de sistemas de baixa complexidade; 
• Acompanhar a instalação e manutenções de equipamentos e softwares, redes elétricas, físicas e de 

comunicação entre outras atividades correlatas. 
 
ADVOGADO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Compreende e interpreta a lei, aplicando-a nos casos concretos em juízo ou tribunal, assegurando os 
direitos inerentes a cada um, defendendo os interesses do Executivo Municipal. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Representa em juízo ou fora dele, a parte de que é mandatário, comparecendo a audiências 
tomando sua defesa, para pleitear uma decisão favorável ao Executivo Municipal;  

• Dar pareceres aos órgãos da Prefeitura Municipal de Cataguases, orientado a conduta destes de 
modo a atender aos preceitos legais; 

• Complementa e apura as informações levantadas, inquirindo o Executivo, as testemunhas e outras 
pessoas, tomando outras medidas, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação; 

• Prepara a defesa ou acusação, arrolando e correlacionando os fatos, aplicando o procedimento 
adequado, para apresentá-la em juízo; 

• Orienta o Chefe do Executivo sobre os aspectos legais atinentes à sua área profissional; 
• Estuda a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudências e outros, 

para adequar os fatos à legislação aplicável; 
• Acompanha o processo em todas as suas fases, requerendo seu andamento através de petições 

específicas, para garantir seu trâmite legal até decisão final do litígio;  
• Redige ou elabora documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões 

de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal ou outras, aplicando a 
legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto em questão, para utilizá-los em defesa do 
Executivo Municipal; 

• Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Compreende os cargos que se destinam a executar, com alguma margem de autonomia, tarefas de apoio 
administrativo de média complexidade. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Redigir correspondências, circulares, comunicados e documentos simples relativos à unidade em 
que está lotado; 

• Datilografar e/ou digitar textos, documentos, tabelas e similares, bem como conferir a 
datilografia/digitação; 

• Examinar a exatidão de documentos, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, 
posições financeiras, informando sobre o andamento do assunto pendente e, quando autorizado 
pela chefia, adotar providências de interesse da Prefeitura; 

• Estudar e informar processos no âmbito de sua competência; 
• Registrar a tramitação de papéis e fiscalizar o cumprimento das normas à protocolo; 
• Colecionar leis, decretos e outros atos normativos de interesse da unidade onde exerce suas 

funções; 
• Receber, classificar, fichar, guardar e conservar processos, livros e demais documentos, segundo 

normas e códigos preestabelecidos; 



Prefeitura Municipal de Cataguases 
Concurso Público Edital nº 001/2014 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
Ágora Consultoria Ltda 20

• Atender e informar o público externo e interno, pessoalmente ou por telefone, consultando 
cadastros e documentos; 

• Executar, no âmbito da unidade administrativa em que exerce suas funções, tarefas como: efetuar 
levantamentos, preencher mapas de controle, preparar documentação, auxiliar na elaboração de 
relatórios e outras; 

• Fazer cálculos e operações financeiras simples; 
• Controlar estoques de materiais, procedendo à escrituração pertinente, levantando dados sobre 

consumo e emitindo relação para efeito de inventário; 
• Orientar os servidores que auxiliam na execução das atribuições típicas da classe; 
• Executar outras atribuições afins; 

 
ANALISTA DE SISTEMAS 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Analisar e diagnosticar as necessidades de informação dos órgãos, propondo alternativas de solução 
técnicas e estratégias de desenvolvimento, considerando as diversas plataformas disponíveis. Especificar o 
projeto lógico de sistemas, de acordo com as normas e metodologias adotadas pela Prefeitura, e 
adequados às suas características e  necessidades, executar atividades relativas à administração dos 
dados, elaborar o projeto físico de sistemas, definindo a  solução técnica a ser adotada, o armazenamento 
de dados e as unidades de implementação. Definir as rotinas de acesso, segurança, integridade e 
recuperação de dados, implementar sistemas, elaborando o projeto, o desenvolvimento das  unidades de 
implementação, efetuando os testes e simulações para homologação da solução. Implantar os sistemas,  
disponibilizando-os para utilização, juntamente com a documentação necessária, prestar assessoramento 
técnico no que se refere a prazos, recursos e alternativas de desenvolvimento de sistemas, efetuar 
prospecção, análise e implementação de novas ferramentas de desenvolvimento. Fornecer treinamento 
relativo à utilização dos sistemas de informação e ferramentas de acesso e manipulação de dados, efetuar 
alterações, manutenções e adequações necessárias ao bom funcionamento dos sistemas, acompanhar e 
avaliar o desempenho dos sistemas implantados, identificando e providenciando as medidas corretivas 
competentes. Desenvolver planejamento estratégico e análise de sistemas de informações, administrar 
componentes reusáveis e repositórios, certificar e inspecionar modelos e códigos de sistemas, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da 
área de atuação.  
 DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Efetuar diagnósticos de sistema em funcionamento, analisando pontos críticos e propondo 
soluções;  

• Efetuar levantamentos para verificar necessidades e restrições quanto à implantação de novos 
sistemas;  

• Elaborar projeto de sistemas, definindo módulos, fluxogramas, entradas e saídas, arquivos, 
especificações de programas e controles de segurança relativos a cada sistema;  

• Acompanhar a elaboração e os testes dos programas necessários à implantação de sistemas;  
• Participar da análise e definição de novas aplicações para os equipamentos, verificando a 

viabilidade econômica e  exequibilidade da automação;  
• Fornecer auxílio técnico às áreas usuárias, planejando, avaliando e desenvolvendo sistemas de 

apoio operacional e de gestão de dados, para maior racionalização e economia na operação;  
• Participar da manutenção dos sistemas;  
• Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação;  

• Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;  

• Participar dos grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades 
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao município;  

• Zelar pela limpeza e conservação do ambiente de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem 
confiados;  

• Observar normas de proteção individual e coletiva;  
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• Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.  
 

ASSISTENTE SOCIAL 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Presta serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando seus problemas, 
necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem, aplicando métodos e processos básicos do serviço 
social para prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou 
reintegração dessas pessoas à sociedade. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Estuda e analisa as causas de desajustamento social, estabelecendo planos de ações que 
busquem o restabelecimento da normalidade do comportamento dos indivíduos em relação a seus 
semelhantes ou ao meio social; 

• Aconselha e orienta indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional para conseguir o seu 
ajustamento ao meio social; 

• Ajuda as pessoas que estão em dificuldades decorrentes de problemas psicossociais, como 
menores carentes ou infratores. Agilização de exames, remédios e outros que facilitem e auxiliem a 
recuperação de pessoas com problemas de saúde;  

• Elabora diretrizes, atos normativos e programas de assistência social, promovendo atividades 
educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso e melhoria do comportamento 
individual; 

• Assiste as famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte 
material, educacional, médico e de outra natureza, para melhorar sua situação e possibilitar uma 
convivência harmônica entre os membros;  

• Organiza programas de planejamento familiar, materno-infantil, atendimento à hansenianos e 
desnutridos, bem como demais enfermidades graves; 

• Elabora e emite pareceres sócio-econômicos, relatórios mensais de planejamento familiar e relação 
de material e medicamentos necessários; 

• Participa de programas de reabilitação profissional, integrando equipes técnicas multiprofissionais, 
para promover a integração ou reintegração profissional de pessoas física ou mentalmente 
deficientes por doenças ou acidentes decorrentes do trabalho; 

• Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;  
• Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão direta, tarefas simples e rotineiras de 
apoio administrativo. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Atender ao público, interno e externo, prestando informações simples, anotando recados, 
recebendo correspondências e efetuando encaminhamentos; 

• Atender às chamadas telefônicas anotando ou enviando recados, para obter ou fornecer 
informações; 

• Redigir expedientes sumários tais como cartas, ofícios e memorandos, segundo normas e modelos 
preestabelecidos; 

• Datilografar e ou digitar textos, documentos, tabelas e similares e proceder suas conferencias; 
• Preparar e expedir documentos e correspondências; 
• Arquivar processos, publicações e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, 

segundo normas preestabelecidas; 
• Receber, conferir, registrar, encaminhar e controlar a tramitação de papeis, relativos à unidade em 

que serve; 
• Autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os 

posteriormente, às unidades ou aos superiores competentes;       
• Controlar e distribuir material, quando solicitado, e providenciar sua reposição de acordo com 

normas preestabelecidas; 
• Preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais; 
• Elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações, realizando os levantamentos necessários; 
• Fazer cálculos simples; 
• Executar trabalhos auxiliares relativos à escrituração contábil e ao controle interno de tributos 

municipais; 
• Executar outras atribuições afins; 
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AUXILIAR DE OBRAS E MANUTENÇÃO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão direta de pedreiro, pintor, 
marcineiro/carpinteiro, eletricista, bombeiro, tarefas auxiliares nos trabalhos de: alvenaria e pintura; 
instalação e conserto de sistemas elétricos; montagem e manutenção de encanamentos, tubulação e 
demais condutos; Confecção e conserto de peças de madeira e de materiais ferrosos e não ferrosos. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Auxiliar no preparo de argamassa e na confecção de peças de concreto, bem como no 
assentamento de tijolos, ladrilhos, telhas e manilhas; 

• Auxiliar na confecção, reparo, montagem, instalação e conservação de portas, janelas, esquadrias e 
demais estruturas e peças de madeira, executando tarefas complementares, como lixar, passar 
cola, colocar pregos, de acordo com a orientação do oficial responsável; 

• Auxiliar na montagem, desmontagem, reparo e ajustamento de sistemas hidráulicos, unindo e 
vedando tubos, localizando vazamentos, etc.; 

• Auxiliar na instalação de louças sanitárias, caixas d’água, chuveiros e outros; 
• Auxiliar no preparo de tintas e na execução de tarefas relativas a pintura de superfícies externas e 

internas das edificações, muros, meios-fios e outros; 
• Substituir lâmpadas, fusíveis, consertar tomadas e executar outras tarefas simples e auxiliares em 

equipamentos elétricos; 
•   Auxiliar a confecção, montagem e instalação de esquadrias, portas, grades, vitrais e demais 

estruturas e peças metálicas, de acordo com orientação recebida; 
• Limpar e auxiliar na lubrificação de ferramentas, equipamentos, maquinas e motores que não exijam 

conhecimentos especiais; 
• Zelar pela conservação de máquinas e ferramentas utilizadas no trabalho, limpando-as, lubrificando-

as e guardando-as de acordo com orientação recebida; 
• Observar as medidas de segurança na execução das tarefas, usando equipamentos de proteção e 

tomando precauções para não causar danos a terceiros; 
• Executar outras atribuições afins; 

 
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executar trabalhos de limpeza e conservação nas dependências das Unidades Escolares da Secretaria 
Municipal de Educação, bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando 
os materiais e instrumentos adequados, e rotinas previamente definidas. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los 
em condições de uso; 

• Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de 
consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa 
aparência; 

• Preparar e servir café à chefia, visitantes e servidores dos setores; 
• Preparar refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e cozinhando os alimentos, de 

acordo com a orientação recebida; 
• Executar pequenos mandados externos, tais como: efetuar pagamentos, comprar materiais, 

entregar e pegar volumes e correspondências, etc.; 
• Executar atividades de copa; 
• Distribuir as refeições preparadas, servindo-as conforme rotina predeterminada; 
• Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos; 
• Percorrer as dependências da unidade onde trabalha, abrindo e fechando janelas, portas e portões, 

bem como ligando e desligando pontos de iluminação, maquinas e aparelhos elétricos; 
• Verificar o estado de conservação dos alimentos, separando os que não estejam em condições 

adequadas de utilização, a fim de assegurar a qualidade das refeições reparadas; 
• Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, resíduos laboratoriais);  
• Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com 

as determinações definidas; 
• Atender ao telefone, anotar e transmitir informações e recados, bem como receber, separar e 

entregar correspondências, papéis, jornais e outros materiais; 
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• Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes. Controlar o estoque e sugerir 
compras de materiais pertinentes de sua área de atuação; 

• Executar outras atividades de apoio operacional ou correlata; 
• Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança e/ou segurança 

do trabalho; 
• Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 

utilizados, bem como do local de trabalho; 
• Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho; 
• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério do seu superior; 
• Tratar e dirigir-se de forma cortes e bem educada a servidores, autoridades e visitantes; 
• Executar outras atribuições afins.  

 
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral, bem como serviços de entrega, recebimento, 
confecção e atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados, e rotinas previamente 
definidas. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los 
em condições de uso; 

• Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de 
consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa 
aparência; 

• Preparar e servir café à chefia, visitantes e servidores do setor; 
• Preparar refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e cozinhando os alimentos, de 

acordo com a orientação recebida; 
• Executar pequenos mandados externos, tais como: efetuar pagamentos, comprar materiais, 

entregar e pegar volumes e correspondências, etc.; 
• Executar atividades de copa; 
• Distribuir as refeições preparadas, servindo-as conforme rotina predeterminada; 
• Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos; 
• Percorrer as dependências da Prefeitura, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como 

ligando e desligando pontos de iluminação, maquinas e aparelhos elétricos; 
• Verificar o estado de conservação dos alimentos, separando os que não estejam em condições 

adequadas de utilização, a fim de assegurar a qualidade das refeições reparadas; 
• Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, resíduos laboratoriais);  
• Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com 

as determinações definidas; 
• Atender ao telefone, anotar e transmitir informações e recados, bem como receber, separar e 

entregar correspondências, papéis, jornais e outros materiais; 
• Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes. Controlar o estoque e sugerir 

compras de materiais pertinentes de sua área de atuação; 
• Executar outras atividades de apoio operacional ou correlata; 
• Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança e/ou segurança 

do trabalho; 
• Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 

utilizados, bem como do local de trabalho; 
• Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho; 
• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério do seu superior; 
• Tratar e dirigir-se de forma cortes e bem educada a servidores, autoridades e visitantes; 
• Executar outras atribuições afins.  

 
BIÓLOGO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Supervisionar, coordenar, programar e orientar estudos, métodos e técnicas de controle nos vários setores 
da Biologia ou a ela ligados, bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento 
do meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos. Orientar, 
dirigir assessorar órgãos, realizar perícias e emitir laudos técnicos e pareceres no âmbito de sua 
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competência, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação.  
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Realizar pesquisas na natureza e em laboratório, estudando origem, evolução, funções, estrutura, 
distribuição, meio, semelhanças e outros aspectos das diferentes formas de vida, para conhecer 
todas as características, comportamento e outros dados importantes referentes aos seres vivos;  

• Colecionar diferentes espécimes, conservando-os, identificando-os e classificando-os, para permitir 
o estudo da evolução e das doenças das espécies e outras questões;  

• Manejar espécies silvestres e exóticas e recursos florestais, pesqueiros e hídricos;  
• Estabelecer medidas de manejo e conservação de recursos naturais renováveis;  
• Desenvolver projetos de reflorestamento;  
• Desenvolver programas de controle de pragas, doenças, parasitas e vetores;  
• Elaborar e executar projetos de desenvolvimento sustentável;  
• Desenvolver projeto para manejo de lixo doméstico, industrial e hospitalar;  
• Organizar atividades sobre higiene, educação sanitária e degradação ambiental;  
• Desenvolver atividades de integração do homem com a natureza;  
• Organizar atividades de reciclagem de materiais;  
• Executar levantamentos sócio-econômicos e ambientais, elaborando prognósticos e planos 

estratégicos sobre manejo, preservação, recuperação do meio ambiente e desenvolvimento sócio-
econômico;  

• Emitir relatórios de impacto ambiental;  
• Realizar estudos e experiências de laboratório com espécimes biológicos, empregando técnicas, 

como dissecação, microscopia, coloração por substância química e fotografia, para obter resultados 
e analisar sua aplicabilidade;  

• Preparar informes sobre suas descobertas e conclusões, anotando, analisando e avaliando as 
informações obtidas e empregando técnicas estatísticas, para possibilitar a utilização desses dados 
em saúde, agricultura, meio ambiente e outros campos, ou para auxiliar futuras pesquisas  

• Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação;  

• Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;  

• Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades 
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao município;  

• Observar normas de segurança individual e coletiva;  
• Zelar pela limpeza e conservação do ambiente de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem 

confiados.  
• Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.  

 
BOMBEIRO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executar, sob supervisão, trabalhos de montagem e manutenção de encanamentos, tubulação e demais 
condutos, entre outras tarefas correlatas. Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, definem 
traçados e dimensionam tubulações; especificam, quantificam e inspecionam materiais; preparam locais 
para instalações, realizam pré-montagem e instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão 
de fluidos e testes de estanqueidade. Protegem instalações e fazem manutenções em equipamentos e 
acessórios. 
DESCRIÇAO DETALHADA 

• Montar, instalar, conservar e reparar sistemas de tubulação de material metálico e não metálico, de 
alta ou baixa pressão, unindo e vedando tubos com auxílio de furadeiras, esmeril, prensa, maçarico 
e outros dispositivos mecânicos, para possibilitar a condução de água, esgoto, gás e outros fluidos;  

• Instalar louças sanitárias, condutores, caixas d'água, chuveiros e outras partes componentes de 
instalações hidráulicas, utilizando níveis, prumos, soldas e ferramentas manuais;  

• Instalar registros e outros acessórios de canalização, fazendo as conexões necessárias, para 
completar a instalação do sistema; 
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• Manter em bom estado as instalações hidráulicas, substituindo ou reparando as partes 
componentes, tais como tubulações, válvulas, junções, aparelhos, revestimentos isolantes e outros;  

• Orientar e treinar os servidores que auxiliam a execução dos trabalhos de encanamento, orientando 
quanto às medidas de segurança e ao uso de equipamento protetor para o desempenho das 
tarefas; 

• Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
BORRACHEIRO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executar tarefas relativas a calibragem e reparos em câmaras de ar e pneus, entre outras tarefas correlatas. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Desmonta rodas de veículos e de máquinas pesadas, para substituição, consertos ou restauração; 
• Limpa e vulcaniza borracha laminada no local do furo;  
• Veda furos  encontrados;  
• Substitui válvulas de pressão defeituosas;  
• Executa trocas de pneus dentro e  fora da oficina mecânica da Prefeitura;  
• Zela pela limpeza do local de trabalho;  
• Executa outras atribuições afins.  
 

CALCETEIRO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Realiza calçamento em vias públicas em geral. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Pavimenta solos de estradas, ruas e obras similares; 
• Coloca guias e sarjetas para facilitar o sistema viário e o escoamento de águas pluviais; 
• Executam  outras tarefas correlatas. 

 
COLETOR DE LIXO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Conservar a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varrições, lavagem, pintura de 
guias, aparo de gramas e outros serviços afins.  
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Percorrer logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos , para recolher o lixo;  
• Despejar o lixo, amontoando ou acondicionando em latões ou sacos plásticos, em caminhões 

especiais, valendo-se de esforço físico e ferramentas manuais, para possibilitar seu transporte;  
• Separar o lixo, por tipo de classificação de material, para reciclagem;  
• Realizar a varrição de logradouros públicos;  
• Capinar vegetação das guias, calçadas e margens de rios;  
• Lavar vias públicas após varrição e coleta de feiras;  
• Fazer manutenção de jardins públicos;  
• Retirar detritos das margens dos rios;  
• Utilizar equipamento de proteção individual e coletiva;  
• Zelar pela conservação e guarda dos bens que lhe forem confiados;  
• Executar outras atribuições afins.  

 
CONTADOR 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Organiza e dirige os trabalhos contábeis da Prefeitura Municipal, supervisionando, planejando e orientando 
a sua execução para apurar o orçamento e as condições patrimoniais e financeiras da instituição. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Planeja os trabalhos inerentes às atividades contábeis, organizando o sistema de registro e 
operações, para possibilitar o controle e acompanhamento contábil e financeiro; 

• Confere e assina balanços, balancetes e outros documentos contábeis em geral; 
• Acompanha regularmente a escrituração dos livros comerciais e fiscais verificando se não há erros;  
• Supervisiona os trabalhos de contabilização, analizando-os e orientando seu processamento, para 

assegurar o cumprimento do plano de contas adotado pela Prefeitura;  
• Procede ou orienta a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para 

apropriar custos e bens de serviço;  
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• Organiza balancetes, balanços demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para 
apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira do órgão;  

• Participa da elaboração do orçamento programa, fornecendo os dados contábeis, para servirem de 
base à montagem do mesmo;  

• Controla e participa dos trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo resultados;  
• Planeja e executa auditorias contábeis, efetuando perícias, investigações, apurações e exames 

técnicos, para assegurar o cumprimento das exigências legais e administrativas;  
• Elabora anualmente relatório analítico sobre a situação patrimonial econômica e financeira do 

órgão, apresentando dados estatísticos; 
• Faz apropriação de custos e bens de serviços, bem como supervisiona os cálculos de reavaliação 

do ativo e depreciação de veículos, máquinas do patrimônio municipal em geral;  
• Assessora a direção dos departamentos, bem como o Chefe do Executivo municipal, em problemas 

financeiros, contábeis e orçamentários, dando pareceres, contribuindo para a correta elaboração de 
política e instrumentos de ação nas referidas divisões;  

• Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;  
• Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
 

DISCIPLINARIO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Realizar o fornecimento e o recolhimento do material de uso diário em salas de aula, zelar pela segurança 
dos alunos e do patrimônio nas dependências da escola, bem como executar outras atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação.  
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Conduzir alunos da travessia de ruas;  
• Auxiliar alunos com deficiência física;  
• Identificar pessoas suspeitas nas imediações da escola; 
• Comunicar à chefia a presença de estranhos nas imediações da escola;  
• Chamar ronda escolar ou a polícia;  
• Verificar iluminação pública nas proximidades da escola;  
• Controlar o fluxo de pessoas estranhas no ambiente escolar;  
• Prestar primeiros socorros e chamar resgate;  
• Confirmar irregularidades comunicadas pelos alunos;  
• Identificar responsáveis por irregularidades;  
• Identificar responsáveis por atos de depredação do patrimônio escolar;  
• Reprimir furtos na escola e comunicar à diretoria casos de furto entre alunos;  
• Liberar alunos para pessoas autorizadas;  
• Vistoriar salas de aula, banheiros e outras dependências em busca de irregularidades;  
• Retirar objetos perigosos em poder dos alunos;  
• Vigiar ações de intimidação entre alunos;  
• Conduzir aluno indisciplinado à diretoria;  
• Comunicar à coordenação atitudes agressivas de alunos;  
• Relatar aos pais o comportamento do filho na escola;  
• Participar da definição das atividades disciplinares na escola;  
• Explicar aos alunos regras e procedimentos da escola;  
• Informar sobre regimento e regulamento da escola;  
• Orientar alunos quanto ao cumprimento dos horários;  
• Ouvir reclamações dos alunos;  
• Analisar fatos da escola com os alunos;  
• Auxiliar alunos na procura de materiais;  
• Mostrar a escola a pais e alunos;  
• Informar à direção a ausência do professor;  
• Restabelecer disciplina em salas de aula sem professor;  
• Convocar professor substituto;  
• Fornecer informações a professores;  
• Levar material didático à sala de aula;  
• Distribuir livros de chamada aos professores;  
• Distribuir pasta de freqüência;  
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• Entregar material didático ao aluno;  
• Fotocopiar material acadêmico;  
• Liberar aluno para ir ao banheiro  
• Acompanhar alunos em excursões;  
• Orientar entrada e saída de alunos;  
• Impedir permanência de alunos na sala de aula durante o recreio;  
• Vistoriar agrupamentos isolados de alunos;  
• Orientar a utilização dos banheiros;  
• Fiscalizar a utilização dos espaços de recreação;  
• Encaminhar alunos ociosos à atividades livres;  
• Fixar avisos em mural;  
• Abrir salas de aula;  
• Tocar sinal nos horários de início e término de aulas;  
• Controlar carteira de identidade escolar;  
• Orientar mudanças de sala de aula aos alunos;  
• Localizar alunos nos prédios;  
• Impedir cabulação de aulas;  
• Circular comunicados internos;  
• Comunicar suspensão de aulas aos alunos;  
• Organizar de entrada e filas para lanches;  
• Coibir fumo e outros vícios no ambiente escolar e relatar ocorrência disciplinar;  
• Inspecionar a limpeza e a conservação das escolas;  
• Utilizar equipamento de proteção individual e coletiva;  
• Zelar pela conservação dos bens que lhe forem confiados;  
• Executar outras atribuições afins.  

 
ECONOMISTA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Supervisionar, coordenar, orientar e executar análises e estudos econômico-financeiros de interesse do 
Município, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação.  
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Analisar dados relativos às políticas econômicas, financeiras, orçamentária, comercial, cambial, de 
crédito e outras, visando orientar à Administração na aplicação do dinheiro público, de acordo com a 
legislação em vigor;  

• Analisar dados sócio-econômicos e estatísticos, interpretando seu significado e os fenômenos 
retratados, para decidir sobre sua utilização nas soluções de problemas ou nas políticas a serem 
adotadas;  

• Participar da elaboração e acompanhamento do orçamento e de sua execução físico-financeira, 
efetuando comparações entre as metas programadas e os resultados atingidos, desenvolvendo e 
aplicando critérios, normas e instrumentos de avaliação;  

• Coordenar a elaboração de planos, programas e projetos voltados para a solução de problemas 
econômicos gerais ou setoriais do Município;  

• Providenciar o levantamento dos dados e informações indispensáveis à elaboração de justificativa 
econômica e à avaliação das obras e serviços públicos;  

• Manter-se atualizado sobre as legislação tributárias, econômicas e financeiras da União, do Estado 
e do Município;  

• Participar da elaboração de estudos de impacto ambiental e Relatório de Impacto ambiental;  
• Participar da elaboração de projetos e definição de políticas urbanas e rurais;  
• Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação;  

• Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;  
• Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 

realizando-se em serviços ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;  

• Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
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trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município;  

• Observar normas de segurança individual e coletiva;  
• Zelar pela conservação e limpeza do ambiente de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem 

confiados;  
• Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.  

 
 
ELETRICISTA DE AUTO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executar tarefas relativas a regulagem, conserto, substituição de peças na instalação elétrica de veículos, 
máquinas pesadas e demais equipamentos eletromecânicos. Restabelecer as condições necessárias para o 
funcionamento dos implementos elétricos de veículos automotores e executar outras atividades correlatas. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Planejam serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos em veículos, estabelecendo 
cronogramas e estimando prazos; 

• Instalam sistemas e componentes eletroeletrônicos em veículos, elaborando leiautes e esquemas, 
interpretando e corrigindo esquemas, conectando cabos aos equipamentos e acessórios e testando 
o funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas para operação; 

• Realizam manutenções preventiva, preditiva e corretiva, inspecionando visualmente máquinas e 
equipamentos, diagnosticando defeitos eletroeletrônicos, desmontando, reparando, lubrificando, 
substituindo e montando componentes, ajustando componentes e peças e simulando o 
funcionamento de componentes e equipamentos; 

• Elaboram documentação técnica, cumprem normas de segurança, meio ambiente e saúde e 
realizam com qualidade as instalações eletroeletrônicas. 

 
 
ENFERMEIRO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Planeja, organiza, supervisiona e executa serviços de enfermagem empregando processos de rotina e ou 
específicos que possibilitem a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Participa da equipe multidisciplinar, nas diversas atividades que visam o aprimoramento e 
desenvolvimento das atividades de interesse da instituição; 

• Identifica as necessidades de enfermagem, programando e coordenando as atividades da equipe 
de enfermagem, visando a preservação e recuperação da saúde;  

• Elabora plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a 
assistência a ser prestada pela equipe;  

• Planeja, coordena e organiza campanhas de saúde, como campanhas de vacinação e outras;  
• Supervisiona a equipe de trabalho da enfermagem em todos os segmentos para manter uma 

adequada assistência aos clientes com eficiência, qualidade e segurança;  
• Executa diversas tarefas de enfermagem de maior complexidade, valendo-se de seus 

conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e 
social aos seus pacientes;  

• Efetua testes de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo a leitura das reações 
para obter subsídios diagnósticos;  

• Participa na elaboração, execução e avaliação dos planos de saúde, visando a melhoria da 
qualidade da assistência;  

• Executa a distribuição de medicamentos valendo-se de prescrição médica;  
• Elabora escalas de serviço e atividades diárias da equipe de enfermagem sob sua 

responsabilidade;  
• Faz medicação intramuscular e endovenosa, curativos, retirada de pontos, etc; 
• Mantém uma previsão a fim de requisitar materiais e medicamentos necessários, para assegurar o 

desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; 
• Realiza reuniões de orientação e avaliação, visando o aprimoramento da equipe de trabalho;  
• Faz a triagem nos casos de ausência do médico e presta atendimento nos casos de emergência;  
• Providencia o recolhimento dos relatórios das unidades da Prefeitura Municipal, bem como realiza 

uma análise dos mesmos;  
• Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;  
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• Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 
ENGENHEIRO AGRONOMO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Elaborar, coordenar, orientar, executar programas e projetos relativos às políticas agrárias do Município, 
bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do 
cargo e da área de atuação.  
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, efetuando estudos, 
experiências e analisando resultados obtidos, para melhorar a germinação de sementes, o 
crescimento de plantas, a adaptabilidade de cultivo e o rendimento das colheitas;  

• Estudar os efeitos da rotatividade, drenagem irrigação, adubagem e condições climáticas sobre 
culturas agrícolas, realizando experiências e analisando seus resultados nas fases da semeadura, 
cultivo e colheita, para determinar as técnicas de tratamento do solo e a exploração agrícola mais 
adequada a cada tipo de solo e clima;  

• Elaborar novos métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de 
insetos, e/ou aprimorar os já existentes, baseando-se em experiências e pesquisas, para preservar 
a vida das plantas e assegurar o maior rendimento possível do cultivo;  

• Orientar agricultores e outros trabalhadores agrícolas do município sobre sistemas e técnicas de 
exploração agrícola, fornecendo indicações, épocas e sistemas de plantio, custo dos cultivos, 
variedades a empregar e outros dados pertinentes, para aumentar a produção e conseguir 
variedades novas ou melhoradas, de maior rendimento, qualidade e valor nutritivo;  

• Prestar assistência técnica aos servidores responsáveis pela manutenção e funcionamento do 
viveiro de mudas pertencente ao município, fornecendo informações sobre novas tecnologias de 
plantio, auxiliando na resolução de problemas bem como, propor medidas visando o aumento de 
produtividade e qualidade das espécies desenvolvidas no viveiro;  

• Emitir laudos técnicos sobre a derrubada e poda de árvores em vias públicas, praças, parques e 
jardins, dentre outros, a fim de garantir a preservação ambiental do município e a segurança da 
população;  

• Vistoriar e emitir parecer sobre lavouras e hortas localizadas no município a fim de verificar se a 
dosagem utilizada de agrotóxicos não é prejudicial ao ser humano;  

• Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;  
• Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 

realizando-as em serviços ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;  

• Participar de grupos de trabalhos e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades 
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao município;  

• Observar normas de segurança individual e coletiva;  
• Zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem 

confiados;  
• Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.  

 
ENGENHEIRO AMBIENTAL 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Coordenar, orientar e elaborar projetos e a execução especializada de atividades para redução dos 
impactos ambientais indesejáveis e dos efeitos adversos das atividades produtivas nos meios físicos e 
biológicos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação.  
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Gerenciar recursos hídricos e o ordenamento do território;  
• Planejar áreas degradadas por ocupação desordenada;  
• Planejar ocupação de espaço urbano e rural;  
• Avaliar problemas ambientais associados a atividade industrial;  
• Analisar a susceptibilidade e vocações naturais do meio ambiente;  
• Elaborar estudos de impacto ambiental;  
• Propor, implementar e monitorar medidas para o controle da qualidade ambiental;  
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• Propor, implementar e monitorar medidas para a gestão e o tratamento de resíduos sólidos, líquidos 
e gasosos;  

• Realizar pesquisa operacional e o estudo da poluição da água, do ar e do solo;  
• Realizar estudos de redes de saneamento;  
• Realizar análises de riscos e impactos ambientais e dos indicadores ambientais;  
• Analisar o ciclo de vida dos produtos;  
• Promover estudos de economia ambiental;  
• Desenvolver estudos e modelagem matemática de ecossistemas;  
• Pesquisar tecnologias limpas e valorização de resíduos;  
• Realizar auditorias ambientais;  
• Analisar o ambiente físico através de geoprocessamento e sistemas de informações geográficas 

(SIG);  
• Zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem 

confiados;  
• Utilizar equipamento de proteção individual e coletiva;  
• Executar outras atribuições afins.  

 
FARMACEUTICO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Fornece medicamentos de acordo com prescrições médicas, interpretando as instruções de uso dos 
produtos e repassando aos pacientes, bem como supervisiona a distribuição e o controle dos 
medicamentos, emitindo laudos, pareceres e diagnósticos sobre possíveis efeitos colaterais quanto o uso 
de produtos farmacêuticos. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado; 
• Controla entorpecentes e produtos equiparados, através de mapas, guias e livros, assim atendendo 

a dispositivos legais;  
• Analisa produtos farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, 

pureza e quantidade de cada elemento na composição;  
• Orienta os responsáveis por farmácias e drogarias para que cumpram as leis vigentes;  
• Assessora as autoridades superiores no preparo de informações e documentos sobre legislação e 

assistência farmacêutica;  
• Fornece sempre que solicitado subsídios para elaboração de ordens de serviço, portarias, 

pareceres e manifestos;  
• Controla o estoque a compra de medicamentos, assim como, o prazo de validade dos mesmos;  
• Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;  
• Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Realizam ações específicas com produtos e serviços farmacêuticos. Podem produzir esses produtos e 
serviços em escala magistral e industrial. Também realizam ações de controle de qualidade de produtos e 
serviços farmacêuticos, gerenciando o armazenamento, distribuição e transporte desses produtos. 
Desenvolvem produtos e serviços farmacêuticos, podem coordenar políticas de assistência farmacêutica, 
atuam na regulação e fiscalização de estabelecimentos, produtos e serviços farmacêuticos. Realizam 
análises clínicas, toxicológicas, físico-químicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas. Podem 
realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções 
vitais dos seres humanos e dos animais. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Realizar atividades de supervisão, programação, gerência, coordenação ou execução de trabalhos 
relativos a métodos e técnicas de produção, controle e análise clínica e toxicológica; 

• Orientar e executar atividades de vigilância sanitária referentes principalmente a serviços de 
laboratórios de análises clínicas e postos de coleta, estabelecimentos que comercializem, 
distribuam, armazenem kits diagnósticos, correlatos e congêneres; 

• Assumir responsabilidade técnica na respectiva área de atuação de acordo com a necessidade do 
serviço; 

• Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
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FISCAL DE OBRAS 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas concernentes às obras públicas e 
particulares por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e 
processos, visando o cumprimento da legislação municipal. Realizar diligências no cumprimento de suas 
atribuições, inclusive em serviços de plantão. Lavrar termo de início de ação fiscal, notificações, intimações, 
auto de infração, termos de embargo, aplicação de multas, emitir documentos necessários à ação fiscal. 
Informar e dar parecer para decisão superior em processos e relatórios da ação fiscal, bem como executar 
outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de 
atuação.  
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concernente a obras públicas e 
particulares;  

• Verificar imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações 
sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos 
processos de concessão de habite se;  

• Conferir as dimensões da obra, utilizando trenas e outros aparelhos de medição, verificando se 
correspondem às especificações do alvará de construção;  

• Verificar o licenciamento de construção e reconstrução, embargando as obras que não estejam 
providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado;  

• Embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas;  
• Solicitar à autoridade a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com as normas vigentes;  
• Verificar a colocação de andaimes e tapumes nas obras em execução, bem como a carga e 

descarga de material na via pública;  
• Verificar a existência de habite-se nos imóveis construídos, reconstruídos ou que tenham sofrido 

obras de vulto;  
• Acompanhar os arquitetos ou engenheiros da prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas em sua 

jurisdição;  
• Inspecionar a execução de reformas de próprios municipais;  
• Verificar alinhamentos e cotas indicados nos projetos;  
• Intimar, autuar, interditar, estabelecer prazos e tomar outras providências com relação aos 

violadores das leis, normas e regulamentos concernentes às obras particulares;  
• Solicitar a retirada de entulhos, informando os proprietários das obras através de notificações, para 

desobstrução e limpeza das vias públicas;  
• Realizar sindicâncias especiais para introdução de processos ou apuração de denúncias e 

reclamações;  
• Coletar dados para atualização do cadastro urbanístico do Município.  
• Efetuar plantão fiscal quando designado;  
• Prestar relatório diário das atividades desenvolvidas;  
• Entregar correspondência em casos de impossibilidade de realização desta pelo correio;  
• Zelar pela conservação e limpeza do ambiente de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem 

confiados;  
• Observar normas de segurança individual e coletiva;  
• Executar outras atribuições compatíveis com a sua área de atuação.  

 
FISIOTERAPEUTA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Trata sequelas de meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, acidentes vascular-cerebrais e 
outros, empregando ginástica corretiva, cinessioterapia, eletroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, 
massoterapia, fisioterapia desportiva e técnicas especiais de reeducação muscular para obter o máximo de 
recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares e 
funcionais; 

• Faz pesquisas de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades para identificar o nível 
de capacidade funcional dos órgãos afetados; 

• Planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas, seqüelas de acidentes vascularcerebral e 
outros; 
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• Ensina exercícios físicos de preparação e condicionamento pré e pós-parto, fazendo 
demonstrações e orientando a parturiente para facilitar o trabalho de parto; 

• Presta atendimento a pessoas com membros amputados, fazendo treinamentos nas mesmas, 
visando a movimentação ativa e independente com o uso das próteses; 

• Faz relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-
os sistematicamente para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a 
sociabilidade; 

• Manipula aparelhos de utilidade fisioterápica; 
• Controla o registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos utilizados, 

para elaborar boletins estatísticos; 
• Supervisiona e avalia atividades dos auxiliares, orientando-os na execução das tarefas, para 

possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; 
• Assessora autoridades superiores em assuntos de fisioterapia preparando informes, documentos e 

pareceres; 
• Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
• Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
INTERPRETE DE LIBRAS 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Traduzem, na forma escrita e/ou oral, textos e imagens de qualquer natureza, de um idioma para outro, 
considerando as variáveis culturais, bem como os aspectos terminológicos e estilísticos, tendo em vista um 
público-alvo específico. Interpretam oralmente e/ou na língua de sinais, de forma simultânea ou 
consecutiva, de um idioma para outro, discursos, debates, textos, formas de comunicação eletrônica, 
respeitando o respectivo contexto e as características culturais das partes. Tratam das características e do 
desenvolvimento de uma cultura, representados por sua linguagem; fazem a crítica dos textos. Prestam 
assessoria a clientes. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Além do trabalho de realizar a comunicação entre surdos e outras pessoas, por meio da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, o servidor também tem como 
atribuição a de interpretar, em Língua Brasileira de Sinais, Língua Portuguesa, as atividades 
didático-pedagógicas e culturais, viabilizando o acesso aos conteúdos curriculares, desenvolvidos 
nas unidades educacionais municipais; 

• Executar outras atividades correlatas. 
 
JORNALISTA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Recolhem, redigem, registram através de imagens e de sons, interpretam e organizam informações e 
notícias a serem difundidas, expondo, analisando e comentando os acontecimentos. Fazem seleção, 
revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, 
rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Redigir, interpretar e organizar matérias a serem divulgadas, expondo, analisando e comentando os 
acontecimentos, coordenando as notícias e outros textos de natureza diversa para publicação e 
difusão pela imprensa; 

• Exercer as atividades técnicas ou científicas correspondentes à sua formação, especificadas na 
respectiva regulamentação profissional, nas diversas áreas de interesse da Prefeitura; 

• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 
 
MARCENEIRO/CARPINTEIRO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Efetuar trabalhos gerais de carpintaria e marcenaria, cortando, armando, instalando e reparando peças de 
madeira para confeccionar conjuntos ou peças de edificações, obras e cenários ou efetuar a manutenção 
das mesmas. 
DESCRIÇAO DETALHADA 

• Estudar as características do trabalho, interpretando esboço, modelo ou especificações para 
estabelecer a seqüência das operações a serem executadas;  

• Conferir medidas de trabalhos, utilizando instrumentos adequados, de acordo com os trabalhos a 
serem realizados;  
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• Afiar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços, encaminhando os itens faltantes para 
providências de compras, de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços;  

• Remover materiais e resíduos provenientes da execução dos serviços;  
• Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, 

quando da execução dos serviços;  
• Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho; 
• Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 

utilizados, bem como do local de trabalho;  
• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

 
MECANICO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Elaborar planos de manutenção; realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos 
automotores. Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos. 
Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de 
preservação do meio ambiente. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Elaborar plano de manutenção: diagnosticar falhas de funcionamento do veículo;  
• Interpretar desenhos e normas técnicas;  
• Preencher ordem de serviço e requisição de materiais;  
• Orçar serviços manuais e por computador;Estimar tempo de execução;  
• Identificar o trabalho a ser realizado; 
• Realizar manutenção de motores, sistemas e partes dos veículos:  
• Selecionar ferramental de acordo com o trabalho;  
• Remover, desmontar e montar motor de veículos;  
• Efetuar limpeza geral;  
• Conferir peças no recebimento;  
• Controlar dimensional das peças;  
• Enviar peças para retificação; 
• Ajustar válvulas no motor;  
• Identificar tipos de transmissão e funcionamento;  
• Remover e instalar sistemas de transmissão;  
• Efetuar ajustes de montagem na transmissão;  
• Limpar filtros de transmissão;  
• Ajustar componentes mecânicos elétricos e hidráulicos;  
• Regular freios;  
• Sangrar sistema de freios;  
• Drenar filtros da linha de alimentação;  
• Interpretar diagramas eletroeletrônicos;  
• Regular sistema de ignição e injeção;  
• Ajustar cubos de rodas;  
• Regular altura da suspensão;  
• Balancear rodas;  
• Lubrificar articulações da suspensão;  
• Alinhar sistema de direção;  
• Substituir braços do sistema;  
• Ajustar componentes pneumáticos; 
• Substituir Peças dos Diversos Sistemas: Trocar peças com defeito de fabricação;  
• Trocar peças desgastadas pelo tempo de uso;  
• Substituir agregados (compressor, alternador, bomba d'água etc.);  
• Trocar filtros e lubrificantes; 
• Substituir agregados da suspensão;  
• Trocar peças do sistema de escapamento, fluidos hidráulicos, sistema de embreagem;  
• Desmontar sistema de transmissão; 
• Trocar válvula injetora, componentes eletroeletrônicos, amortecedores, barras estabilizadoras e 

hastes de reação, molas, trocar tensores,  válvulas pneumáticas,  buchas, terminais esféricos 
(pivôs), rolamentos de rodas,  componentes da unidade hidráulica, radiadores, sensores térmicos,  
mangueiras, correias e polias,  vedantes de óleo e água;  



Prefeitura Municipal de Cataguases 
Concurso Público Edital nº 001/2014 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
Ágora Consultoria Ltda 34

• Substituir bolsas de ar,  óleo de amortecedores.; 
• Reparar Componentes e Sistemas de Veículos,  sistema de arrefecimento, sistema de 

sobrealimentação, sistema de escapamento, válvulas pneumáticas, bomba de combustível, válvula 
injetora (diesel), carburadores, bomba injetora, sistema de carga e partida, bomba hidráulica da 
direção, caixa de direção; Reparar chassis, unidade hidráulica, bomba d'água, sistema elétrico; 

• Realizar manutenção da bomba hidráulica, manutenção do compressor de ar; 
• Testar desempenho de componentes e sistemas de veículos, desempenho do motor em 

dinamômetro, motor no veículo, sistema de transmissão no veículo, válvulas injetoras; 
• Efetuar testes hidráulicos e pneumáticos; 
• Testar circuitos eletroeletrônicos; 
• Verificar funcionamento da alavanca e cabo de freios;  
• Testar pressão de alimentação e vazão;  
• Verificar condições da tubulação e tanque de combustível; 
• Testar estanqueidade do sistema de alimentação, sistema eletroeletrônico do freio ABS;  
• Realizar teste de funcionamento do sistema de arrefecimento;  
• Realizar teste de emissão de poluentes;  
• Verificar condições de funcionamento dos componentes do freio. 
• Realizar trabalho com segurança: Identificar áreas de risco;  
• Descartar peças, componentes, fluidos e lubrificantes, segundo normas ambientais;  
• Consultar recomendações de segurança contidas nos manuais e nos veículos;  
• Vestir equipamentos de proteção individual;  
• Trabalhar com atenção seletiva; 
• Desempenhar outras atividades correlatas. 

 
ATRIBUIÇÕES GERAIS PARA MÉDICOS: 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as diversas 
doenças, perturbações lesões do organismo e aplicar os métodos da medicina aceitos e reconhecidos 
cientificamente. Praticar atos cirúrgicos e correlatos; emitir laudos e pareceres; cumprir e aplicar as leis e 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde e do SUS. Desenvolver ações de saúde coletiva; participar 
de processos educativos e de vigilância em saúde. Planejar, coordenar, controlar, analisar e executar 
atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva. Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 
saúde; regular os processos assistenciais no âmbito do SUS do Município, integrando-o com outros níveis 
do Sistema; participar de todos os atos pertinentes à medicina e prescrever e aplicar especialidades 
farmacêuticas de uso interno e externo indicados em Medicina.  
DESCRIÇÃO DETALHADA 
Atribuições comuns a todas as áreas:  

• Realizar o preenchimento de fichas de doença de notificação compulsória;  
• Realizar procedimentos médicos na sua área de atuação;  
• Emitir atestado de óbito;  
• Elaborar pareceres, informes técnicos, relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações, sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação;  

• Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação;  
• Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 

realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;  

• Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades 
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnicos científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao município;  

• Utilizar equipamento de proteção individual e coletiva;  
• Zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem 

confiados;  
• Acompanhar paciente em ambulância em caso de necessidade.  
• Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.  
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MEDICO CARDIOLOGISTA 
Na área de Cardiologia:  

• Realizar atendimento na área de cardiologia;  
• Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;  
• Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes; 
• Bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 

atribuições pertinentes ao cargo e à área.  
 
MÉDICO CIRUGIÃO 
Na área de Cirurgia:  

• Realizar atendimento na área de cirurgia, urgência e emergência, desempenhando funções da 
medicina preventiva e curativa;  

• Atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes; 
• Bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 

atribuições pertinentes ao cargo e área.  
 
MEDICO CLINICO GERAL 
Na área de Clínico Geral:  

• Realizar o preenchimento de fichas de doença de notificação compulsória;  
• Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 

tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica;  

• Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, 
para confirmar ou informar o diagnóstico;  

• Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento 
prescrito e a evolução da doenças;  

• Prestar atendimento em urgências clínicas;  
• Encaminhar paciente para atendimento especializado quando for o caso;  
• Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo de saúde pública e medicina 

preventiva;  
• Proceder a perícias medico-adminstrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestado e 

laudos previstos em normas em regulamentos;  
• Acompanhar paciente em ambulância em caso de necessidade; 
• Desempenhar outras atividades correlatas. 

 
MEDICO CLINICO GERAL PLANTAO 
Na área de Clínico Geral:  

• Realizar o preenchimento de fichas de doença de notificação compulsória;  
• Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 

tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica;  

• Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, 
para confirmar ou informar o diagnóstico;  

• Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento 
prescrito e a evolução da doenças;  

• Prestar atendimento em urgências clínicas;  
• Encaminhar paciente para atendimento especializado quando for o caso;  
• Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo de saúde pública e medicina 

preventiva;  
• Proceder a perícias medico-adminstrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestado e 

laudos previstos em normas em regulamentos;  
• Acompanhar paciente em ambulância em caso de necessidade; 
• Desempenhar outras atividades correlatas. 

 
MEDICO DERMATOLOGISTA 
Na área de Dermatológica:  

• Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação; 
• Implementar ações de promoção da saúde;  
• Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 
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• Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica;  
• Acompanhar estagiários e residentes da sua área de atuação, participar de reuniões e 

treinamentos;  
• Cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde e SUS; 
• Desempenhar outras atividades correlatas. 

 
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 
Na área de Endocrinologia:  

• Executar no âmbito de sua especialidade as atribuições aplicáveis para todas as especialidades do 
cargo de médico;  

• Realizar consultas em crianças, adolescentes e adultos de ambos os sexos encaminhados pelos 
médicos da rede municipal de saúde;  

• Prescrever, instruir e acompanhar tratamentos específicos à especialidade exercida;  
• Participar dos processos de vigilância à saúde através da detecção, notificação de doenças infecto-

contagiosas e preenchimento dos instrumentos e fichas adequadas para este fim, quando ainda não 
tenha sido notificado;  

• Ser apoio matricial e de capacitação na sua área específica;  
• Participar das reuniões da unidade ou outras sempre que convocado pela gestão da Secretaria 

Municipal de Saúde ou da unidade;  
• Atuar em equipe multiprofissional e, orientar e supervisionar estagiários e outros profissionais; Zelar 

pela limpeza e conservação de materiais, instrumentos, equipamentos e do local de trabalho;  
• Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 

especialidade e ambiente organizacional. 
 
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA 
Na área de Gastroenterologista:  

• Realizar atendimento na área de endoscopia digestiva;  
• Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;  
• Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e 

executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área.  

 
MEDICO GINECOLOGISTA 
Na área de Ginecologia:  

• Realizar exames ginecológicos que incluem exames de mamas e exame especular, diagnosticando 
anomalias e infecções existentes, medicando e/ou encaminhando para novos exames; 

• Realizar a coleta de material preventivo do câncer (coleta de citologia oncótica); 
• Executar cauterizações de colo de útero com criocautério; 
• Realizar o planejamento familiar, através de palestras e explanações a respeito dos métodos 

existentes na unidade de saúde e fornecendo o material quando solicitado; 
• Realizar investigações de esterilidade conjugal através de exames; 
• Participar de equipe multiprofissional, elaborando ou adequando programas, normas e rotinas, 

visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde prestadas; 
• Desempenhar outras atividades correlatas. 

 
MEDICO HEMATOLOGISTA 
Na área de Hematologia:  

• Realizar atendimento na área de hemoterapia; desempenhar funções da medicina preventiva e 
curativa; realizar atendimentos, exames, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como 
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e área.  

 
MEDICO NEFROLOGISTA 
Na área de Nefrologia:  

• Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados;  
• Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 

desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde 
e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; 

• Realizar procedimentos cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências;  
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• Articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; 
• Desempenhar outras atividades correlatas. 
 

MEDICO OFTALMOLOGISTA 
Na área de Oftalmologia: 

• Realizar atendimento na área oftalmológica; 
• Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
• Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 

desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde 
e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; 

• Realizar procedimentos cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências; 
• Desempenhar outras atividades correlatas. 
 

MEDICO ORTOPEDISTA 
Na área de Ortopedia:  

• Realizar atendimento na área de ortopedia;  
• Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;  
• Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes; 
• Bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 

atribuições pertinentes ao cargo e à área.  
 
MEDICO OTORRINOLARINGISTA 
Na área de Otorrinolaringologia:  

• Presta serviço médico na sua área tais como; 
• Doenças no ouvido; 
• Doenças no nariz; 
• Doenças na parte oral; 
• Desempenhar outras atividades correlatas. 

 
MEDICO PEDIATRA 
Na área de Pediatria:  

• Prestar atendimento médico e ambulatorial a pacientes de até 14 anos de idade solicitando e 
interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a 
evolução, registrando a consulta em documentos próprios; 

• Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde na área, analisando 
dados de morbidade e mortalidade, verificando os serviços e a situação de saúde da comunidade 
infantil, para o estabelecimento de prioridades nas atividades; 

• Coordenar as atividades médico-pediátricas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, 
participando do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho; 

• Participar na elaboração e/ou adequação de programas, normas e rotinas visando a sistematização 
e melhoria da qualidade das ações de saúde prestadas; 

• Prestar atendimento a crianças de creches e escolas, periodicamente, coletando dados sobre 
epidemiologia e programa vacinal; 

• Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
MEDICO PEDIATRA PLANTAO 
Na área de Pediatria:  

• Prestar atendimento médico e ambulatorial a pacientes de até 14 anos de idade solicitando e 
interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a 
evolução, registrando a consulta em documentos próprios; 

• Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde na área, analisando 
dados de morbidade e mortalidade, verificando os serviços e a situação de saúde da comunidade 
infantil, para o estabelecimento de prioridades nas atividades; 

• Coordenar as atividades médico-pediátricas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, 
participando do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho; 

• Participar na elaboração e/ou adequação de programas, normas e rotinas visando a sistematização 
e melhoria da qualidade das ações de saúde prestadas; 

• Prestar atendimento a crianças de creches e escolas, periodicamente, coletando dados sobre 
epidemiologia e programa vacinal; 
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• Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
MÉDICO PROCTOLOGISTA 
Na área de Proctologia:  

• É responsável pelo atendimento médico a pacientes na área de proctologia realizando exames, 
diagnósticos e procedimentos, inclusive cirúrgicos, aos pacientes, encaminhados por médicos das 
especialidades básicas e outros serviços, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela 
instituição, a fim de promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente.  

• Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
MEDICO PSIQUIATRA 
Na área de psiquiatria  

• Realizar o preenchimento de fichas de doença de notificação compulsória;  
• Examinar o paciente, utilizando técnicas legais existentes e instrumentos especiais para determinar 

diagnóstico, ou se necessário, requisitar exames complementares, encaminhando o usuário a 
especialista, a outra categoria profissional ou a outra instituição, dependendo da avaliação médica;  

• Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva, de 
urgência, de emergência ou terapêutica;  

• Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, 
para confirmar ou informar o diagnóstico;  

• Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento 
prescrito e a evolução da doença;  

• Prestar atendimento em urgências e emergências;  
• Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;  
• Examinar e diagnosticar o paciente, efetuando as observações relação médico-paciente, conceito 

de transferência, contratransferência e latrogenia; 
• Efetuar observação psiquiátrica: anamnese;  
• Realizar exame somático, mental e complementares, quando necessário;  
• Tratar síndromes psiquiátricas, distúrbios mentais orgânicos, distúrbios esquizofrênicos, Distúrbios 

do humor. distúrbios de ansiedade, distúrbios conversivos, dissociativos e somatoformes, distúrbios 
de personalidade, desvios sexuais e deficiência mental;  

• Indicar ou encaminhar pacientes para tratamento especializado/ reabilitação, entrevistando-os ou 
orientando-os, para possibilitar sua máxima recuperação; 

• Participar de equipes multiprofissionais, emitindo pareceres de sua especialidade, encaminhando ou 
tratando pacientes, para prevenir o seu agravamento;  

• Executar tratamento clínico, prescrevendo medicamentos; 
• Desempenhar outras atividades correlatas. 
 

MÉDICO RADIOLOGISTA 
Na área de Radiologia:  

• Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes;  
• Implementar ações para promoção da saúde;  
• Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 
• Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica;  
• Acompanhar estagiários e residentes da sua área de atuação;  
• Cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde e SUS;  
• Exercer outras atividades correlatas.  

 
MÉDICO UROLOGISTA 
Na área de Urologia:  

• Realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica (clínica e/ou cirúrgica) nas patologias de 
bexiga, próstata, cálculo renal, sistema urogenital, tumores do trato geniturinário, reprodução e 
disfunção sexual masculina e DST.  

• Desempenhar outras atividades correlatas. 
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MOTORISTA VEICULOS LEVES 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Conduzir veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, Observar e aplicar as normas do 
Código de Trânsito Brasileiro e de direção defensiva. Manter a segurança das pessoas e proteger as cargas 
transportadas. Zelar pela prevenção, manutenção e limpeza dos veículos sob sua responsabilidade. 
Elaborar relatórios de avarias, preencher planilhas relacionadas a sua rotina diária, bem como executar 
outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de 
atuação.  
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Conduzir veículos dentro de sua habilitação; 
• Manter habilitação dentro da validade; 
• Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter, 

testar freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento;  
• Conferir equipamentos obrigatórios do veículo;  
• Cumprir as ordens de serviço, verificando a localização dos depósitos e estabelecimentos onde se 

processarão carga e descarga, para dar cumprimento à programação estabelecida;  
• Aplicar procedimentos de primeiros socorros;  
• Auxiliar médico em emergências na condução de ambulância;  
• Auxiliar deficientes, gestantes, idosos e crianças no embarque e desembarque;  
• Liberar embarque e desembarque em local seguro e permitido;  
• Alterar itinerário em caso de situações de risco ou emergência;  
• Elaborar itinerários;  
• Consultar guias e mapas;  
• Acondicionar carga no veículo;  
• Abastecer veículo;  
• Acompanhar prazos ou quilometragem para revisões periódicas;  
• Realizar pequenos reparos mecânicos de emergência;  
• Sinalizar local em caso de estacionamento emergencial;  
• Verificar funcionamento de equipamentos de sinalização sonora e luminosa;  
• Identificar veículos com carga perigosa;  
• Testar equipamentos médico-hospitalares;  
• Verificar equipamentos de comunicação;  
• Utilizar software de navegação (GPS);  
• Preencher relatórios de controle;  
• Solicitar socorro mecânico e acionar empresa seguradora;  
• Informar aos responsáveis sobre problemas mecânicos no veículo;  
• Zelar pela segurança dos ocupantes do veículo;  
• Respeitar leis de trânsito;  
• Dirigir defensivamente;  
• Cumprir horários e escalas de trabalho;  
• Demonstrar capacidade visual espacial;  
• Utilizar equipamento de proteção individual e coletiva;  
• Zelar pela conservação e limpeza do veículo e pela guarda dos bens que lhe forem confiados;  
• Executar outras atribuições afins.  

 
MOTORISTA VEICULOS PESADOS 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Conduzir veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros. Observar e aplicar as normas do 
Código de Trânsito Brasileiro e de direção defensiva. Manter a segurança das pessoas e proteger as cargas 
transportadas. Zelar pela prevenção, manutenção e limpeza dos veículos sob sua responsabilidade. 
Elaborar relatórios de avarias, preencher planilhas relacionadas a sua rotina diária, bem como executar 
outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de 
atuação.  
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Conduzir veículos dentro de sua habilitação; 
• Manter habilitação dentro da validade; 
• Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter, 

testar freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento;  
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• Conferir equipamentos obrigatórios do veículo;  
• Cumprir as ordens de serviço, verificando a localização dos depósitos e estabelecimentos onde se 

processarão carga e descarga, para dar cumprimento à programação estabelecida;  
• Aplicar procedimentos de primeiros socorros;  
• Auxiliar médico em emergências na condução de ambulância;  
• Auxiliar deficientes, gestantes, idosos e crianças no embarque e desembarque;  
• Liberar embarque e desembarque em local seguro e permitido;  
• Alterar itinerário em caso de situações de risco ou emergência;  
• Elaborar itinerários;  
• Consultar guias e mapas;  
• Acondicionar carga no veículo;  
• Abastecer veículo;  
• Acompanhar prazos ou quilometragem para revisões periódicas;  
• Realizar pequenos reparos mecânicos de emergência;  
• Sinalizar local em caso de estacionamento emergencial;  
• Verificar funcionamento de equipamentos de sinalização sonora e luminosa;  
• Identificar veículos com carga perigosa;  
• Testar equipamentos médico-hospitalares;  
• Verificar equipamentos de comunicação;  
• Utilizar software de navegação (GPS);  
• Preencher relatórios de controle;  
• Solicitar socorro mecânico e acionar empresa seguradora;  
• Informar aos responsáveis sobre problemas mecânicos no veículo;  
• Zelar pela segurança dos ocupantes do veículo;  
• Respeitar leis de trânsito;  
• Dirigir defensivamente;  
• Cumprir horários e escalas de trabalho;  
• Demonstrar capacidade visual espacial;  
• Utilizar equipamento de proteção individual e coletiva;  
• Zelar pela conservação e limpeza do veículo e pela guarda dos bens que lhe forem confiados;  
• Executar outras atribuições afins.  

 
NUTRICIONISTA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Planeja, coordena e supervisiona serviços ou programas de nutrição, analisando carências e o conveniente 
aproveitamento dos recursos dietéticos. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Controla a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, a fim de contribuir 
para melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares;  

• Procede o planejamento e a elaboração de cardápios e dietas especiais para oferecer refeições 
balanceadas;  

• Desenvolve o treinamento em serviço do pessoal auxiliar de nutrição para racionalizar e melhorar o 
padrão técnico dos serviços; 

• Supervisiona o preparo, distribuição das refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, sua 
armazenagem e distribuição para possibilitar um melhor rendimento do serviço;  

• Efetua o registro das despesas e das pessoas que recebem refeições, fazendo anotações em 
formulários apropriados para estipular o custo médio da alimentação; 

• Promove o conforto e a segurança do ambiente de trabalho para prevenir acidentes; 
• Degusta os pratos;  
• Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;  
• Executa outras tarefas correlatas e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
ODONTÓLOGO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Presta atendimento odontológico aos munícipes, objetivando prevenção, diagnóstico e tratamento das 
afecções dos dentes e da boca e melhorar a estética bucal. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
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• Realiza exames nos dentes e na cavidade bucal, utilizando aparelhos específicos para verificar a 
presença de cáries e outras afecções;  

• Prioriza o atendimento a pacientes que apresentem quadros de infecção e dor; 
• Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos e exames 

adequados para estabelecer o tipo de tratamento; 
• Efetua administração de anestésicos, para dar conforto ao paciente e facilitar o tratamento;  
• Efetua restaurações, extrações, limpeza profilática, selantes, aplicação de flúor e demais 

procedimentos necessários;  
• Realiza a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo o tártaro para eliminar a instalação de 

focos de infecção;  
• Substitui ou restaura partes da coroa dentária, colocando incrustações ou coroas protéticas para 

completar ou substituir o órgão dentário;  
• Orienta os pacientes quanto os cuidados com a higiene bucal;  
• Prescreve ou administra medicamentos para prevenir hemorragia pós-cirúrgica ou tratar de 

infecções da boca e dentes;  
• Participa da equipe multidisciplinar, efetuando treinamentos, desenvolvendo programas e projetos;  
• Registra os dados coletados lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a evolução do 

tratamento;  
• Prescreve medicamentos quando necessário;  
• Providencia o preenchimento das fichas e relatórios informando as atividades dos serviços 

prestados;  
• Aconselha os pacientes quanto aos cuidados de higiene, orientando-os na proteção dos dentes e 

gengivas; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;  
• Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
OFICIAL ADMINISTRATIVO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Compreende os cargos que se destinam a executar tarefas de apoio administrativo de maior grau de 
complexidade de determinada unidade organizacional da Prefeitura. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Redigir ou participar da redação de correspondências, pareceres, documentos legais e outros 
documentos significativos para o órgão; 

• Digitar ou determinar a digitação de documentos redigidos e aprovados; 
• Estudar processos referentes a assuntos de caráter geral ou específico da unidade administrativa 

em que exerce suas funções e propor soluções; 
• Coordenar a classificação, o registro e a conservação de processos, livros e outros documentos em 

arquivos específicos; 
• Elaborar quadros e tabelas estatísticas, gráficos, levantamentos e demonstrativos em geral; 
• Elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências ou 

normas da unidade administrativa; 
• Interpretar leis, regulamentos, normas e instruções relativas a assuntos de caráter geral, para fins 

de aplicação, orientação e assessoramento; 
• Desenvolver estudos, levantamentos, planejamento, implantação de serviços e rotinas de trabalho; 
• Participar da realização de coletas de preços e concorrências públicas e administrativas para 

aquisição de material, da organização e execução de concursos públicos, elaboração orçamentária 
da unidade em que exerce suas funções, da organização e atualização de catálogos de manuais de 
serviços e de outras tarefas relevantes características da unidade em que serve; 

• Planejar, promover e organizar eventos e atividades culturais no Município de Cataguases, 
desenvolvendo contatos com artistas, empresários culturais, órgãos de comunicação,  entidades 
públicas e privadas à cultura; 

• Executar outras atribuições afins; 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Conduz máquinas montadas sobre rodas ou esteiras que servem para escavar, nivelar, aplainar ou 
compactar a terra e materiais similares. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Conduzir veículos dentro de sua habilitação; 
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• Opera máquinas providas de pá mecânica ou caçamba, acionando os comandos necessários para 
escavar e mover terras, pedras, areia, cascalho e materiais similares;  

• Opera máquinas de abrir canais de drenagem, acionando os comandos necessários;  
• Opera máquinas providas de lâminas para nivelar solos, acionando os comandos para executar 

obras na construção civil, estradas e pistas;  
• Opera máquinas providas de rolos compressores, acionando comandos para compactar e aplainar 

os materiais utilizados nas construções nas estradas;  
• Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume;  
• Informa defeitos ou reparos a serem feitos na máquina, preenchendo ficha específica no 

almoxarifado para ser entregue ao chefe da manutenção;  
• Executa a limpeza de bueiros, fossas, esterqueiras e outros;  
• Faz a recuperação, conservação e readequação de estradas;  
• Retira entulhos e terra, zelando pela limpeza e conservação da cidade;  
• Colabora na limpeza e organização do local de trabalho;  
• Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
OPERÁRIO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executar, sob supervisão, tarefas braçais simples, que não exijam conhecimentos ou habilidades especiais, 
entre outras tarefas correlatas. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Carregar e descarregar veículos em geral, transportar, arrumar e elevar mercadoria, materiais de 
construção e outros; 

• Fazer mudanças, proceder à abertura de valas; 
• Efetuar serviços de capina em geral; 
• Entrega, pesagem e contagem de materiais, auxiliar nos serviços de abastecimento de veículos; 
• Cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; 
• Manejar instrumentos agrícolas; 
• Aplicar inseticidas e fungicidas; 
• Cuidar de currais, terrenos baldios e praças; 
• Alimentar animais sob supervisão; 
• Proceder a lavagem de máquinas e veículos de qualquer natureza, bem como a limpeza de peças e 

oficinas; 
• Desempenhar outras atividades correlatas. 

 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais 
nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem. Atuam em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de 
ensino para atender as necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. 
Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos 
educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela 
vinculadas. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Elaborar o plano de ação de orientação educacional; 
• Elaborar em conjunto com a gestão escolar documentos relacionados ao processo educativo 

escolar observando as legislações pertinentes e o Projeto Pedagógico da Escola;  
• Desenvolver ações voltadas a Educação Profissional; 
• Identificar em conjunto com o psicólogo, supervisor e professor, o perfil do estudante de classe; 
• Acompanhar o desempenho escolar dos estudantes, observando o rendimento e a frequência nos 

mapas emitidos pela secretaria da escola e conselho de classe. 
• Compreende também a orientação educacional da instituição escolar, promovendo a articulação 

com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, 
informando os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre 
a execução da proposta pedagógica da escola; 

• Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento 
profissional;  
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• Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e 
as famílias;  

• Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do 
sistema ou rede de ensino ou da escola; 

• Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação 
e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino;  

• Executar outras atribuições afins. 
 
 
PEDREIRO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Realiza trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais similares, guiando-se por desenhos, esquemas e 
especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou 
reparar prédios e obras similares. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Assenta tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés 
e outras obras; 

• Assentar tijolos de material refratário, para construir e fazer reparos, constrói passeios nas ruas e 
meios fios; 

• Reveste as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de cimento, gesso ou material 
similar; 

• Verificam as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor maneira de 
fazer o trabalho; 

• Mistura as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa a ser 
empregada no assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins;  

• Constrói alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras 
ou seguindo o desenho e forma indicadas e unindo-os com argamassa; 

• Reboca as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das mesmas; 
• Faz as construções de “boca de lobo”, calhas com grades para captação de águas pluviais das 

ruas, com o auxílio do mestre de obras;  
• Realiza trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, 

reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outros;  
• Colabora com a limpeza e organização do local que está trabalhando; 
• Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
PINTOR 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-as, amassando-as e 
cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de edificações 
com papel e materiais plásticos e para tanto, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, 
combinam materiais etc. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Atividades relacionadas com serviços de pintura; 
• Preparar a superfície a pintar;  
• Preparar a tinta, fazendo as devidas misturas;  
• Pintar paredes e tetos de alvenaria ou de madeira;  
• Conservar todo o equipamento;  
• E executar outras atividades correlatas. 

 
 
ATRIBUIÇÕES GERAIS PARA PROFESSORES: 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Planejar e ministrar aulas através de planos de cursos e/ou planos de aulas, dentro de sua especialidade, 
orientar a aprendizagem buscando sempre atender avanços da tecnologia educacional, bem como as 
diretrizes emanadas dos órgãos competentes, de forma a contribuir para o aprimoramento da qualidade de 
ensino e para a participação ativa nas atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.  
DESCRIÇÃO DETALHADA 
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• Planejar e executar o trabalho do docente, em consonância com o plano curricular da escola, 
atendendo ao avanço da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanadas do órgão 
competente;  

• Definir operacionalmente, os objetivos de plano curricular, quanto a sua sala de aula, estabelecendo 
relações entre diferentes componentes curriculares;  

• Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação 
integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;  

• Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe;  
• Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento escolar;  
• Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos;  
• Participar na elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;  
• Participar da elaboração, execução e avaliação do plano integrado da escola;  
• Participar da elaboração do regimento escolar;  
• Zelar pela aprendizagem do aluno;  
• Constatar necessidades e encaminhar os educandos aos setores específicos de atendimento;  
• Atender a solicitação da direção da escola referente á sua ação docente;  
• Atualizar-se em sua área de conhecimento;  
• Participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplina específicas e das atividades 

especificas ou extra-classes;  
• Cooperar com o serviço de administração escolar, planejamento, inspeção escolar, orientação 

educacional e supervisão escolar;  
• Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e 

culturais, bem como de outros eventos na área educacional e correlatas;  
• Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica do 

estabelecimento de ensino;  
• Promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem;  
• Fornecer dados e apresentar relatório de suas atividades;  
• Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente;  
• Contribuir para o aprimoramento da qualidade do tempo livre dos educandos, prestando-lhes 

aconselhamento;  
• Acompanhar e orientar o trabalho de estagiários;  
• Zelar pela disciplina e pelo material docente;  
• Zelar pela conservação e limpeza do ambiente de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem 

confiados;  
• Observar normas de segurança individual e coletiva;  
• Manter-se atualizado sobre a legislação do ensino;  
• Executar outras atividades afins.  

 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA PEB I  
VER ATRIBUIÇÕES GERAIS PARA PROFESSORES 
 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA  PEB II CIENCIAS  
VER ATRIBUIÇÕES GERAIS PARA PROFESSORES 
 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA  PEB II EDUCAÇÃO ARTÍSTICA  
VER ATRIBUIÇÕES GERAIS PARA PROFESSORES 
 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA  PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA  
VER ATRIBUIÇÕES GERAIS PARA PROFESSORES 
 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA  PEB II EDUCAÇÃO RELIGIOSA  
VER ATRIBUIÇÕES GERAIS PARA PROFESSORES 
 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA  PEB II GEOGRAFIA  
VER ATRIBUIÇÕES GERAIS PARA PROFESSORES 
 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA  PEB II MATEMÁTICA  
VER ATRIBUIÇÕES GERAIS PARA PROFESSORES 
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PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA  PEB II PORTUGUÊS  
VER ATRIBUIÇÕES GERAIS PARA PROFESSORES 
 
 
PSICOLOGO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, elaborando e aplicando 
técnicas psicológicas, como testes, para a determinação de características afetivas, intelectuais e motoras e 
outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional. 
Emite parecer técnico, programa, desenvolve e acompanha serviços, participa de equipe multiprofissional. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Avaliam pacientes, utilizando métodos e técnicas próprias, analisando, diagnosticando e emitindo 
parecer técnico, para acompanhamento, atendimento ou encaminhamento a outros serviços 
especializados;  

• Elabora e aplica testes, utilizando seu conhecimento e prática dos métodos psicológicos, para 
determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras 
características pessoais, possíveis desajustamentos ao meio social ou de trabalho ou outros 
problemas de ordem psíquica e recomenda a terapia adequada;  

• Presta atendimento psicológico de ordem psicoterápica e ou de curso preventivo, através de 
sessões individuais e grupais;  

• Participa das atividades relativas ao processo de recrutamento, seleção, acompanhamento, 
treinamento e reciclagem de servidores e estagiários, quando solicitado pelo Secretário de 
Administração e Finanças, utilizando métodos e técnicas apropriadas aos objetivos da Prefeitura 
Municipal;  

• Diagnostica a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais 
mímicas, disritmías, dislexias e outros distúrbios psíquicos, aplicando e interpretando provas e 
outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma de resolver as dificuldades 
momentaneamente; 

• Participa de programa de saúde mental, através de atividades com a comunidade, visando o 
esclarecimento e co-participação;  

• Colabora nos serviços de assistência social, analisando e diagnosticando casos na área de sua 
competência;  

• Participa na elaboração de normas programáticas de materiais e de instrumentos necessários a 
realização de atividades da área, visando dinamizar e padronizar serviços para atingir objetivos 
estabelecidos;  

• Encarrega-se de se ocupar dos aspectos psicológicos dos programas e medidas de prevenção de 
acidentes nas atividades da Prefeitura;  

• Participa da equipe multiprofissional, em atividades de pesquisas e de projetos, de acordo com 
padrões técnicos propostos, visando o incremento, aprimoramento e desenvolvimento de áreas de 
trabalho e de interesse da Prefeitura Municipal;  

• Colabora nas atividades de readaptação de indivíduos incapacitados por acidentes e outras causas;  
• Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;  
• Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
PSICOPEDAGOGO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais 
nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem. Atuam em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de 
ensino para atender as necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. 
Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos 
educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela 
vinculadas. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Realizar diagnóstico e intervenção psicopedagógica, utilizando métodos, instrumentos e técnicas 
próprias da Psicopedagogia;  

• Atuar na prevenção dos problemas de aprendizagem;  
• Oferecer assessoria psicopedagogica aos trabalhos realizados em espaços institucionais; 



Prefeitura Municipal de Cataguases 
Concurso Público Edital nº 001/2014 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
Ágora Consultoria Ltda 46

• Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 
SUPERVISOR ESCOLAR 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais 
nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem. Atuam em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de 
ensino para atender as necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. 
Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos 
educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela 
vinculadas. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Elaborar plano de ação do serviço da Secretaria Municipal de Educação; 
• Elaborar em conjunto com a Gestão Escolar documentos relacionados ao processo educativo 

escolar, observando as legislações pertinentes, e o Projeto Pedagógico da Escola; 
• Orientar, coordenar e acompanhar o corpo docente; 
• Organizar e manter banco de dados atualizado que possa subsidiar a continuidade da ação do 

supervisor; 
• Acompanhar, controlar e avaliar a execução do planejamento didático; 
• Participar do planejamento para realização do conselho de professores e Conselho de Classe; 
• Compreende ainda o apoio pedagógico da instituição escolar; 
• Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola;  
• Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, montar currículo, horários de 

aula, acompanhar programas das disciplinas, analisar equivalência de matérias, organizar e 
viabilizar o calendário escolar; 

• Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
• Prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; 
• Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do 

sistema ou rede de ensino ou da escola; 
• Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação 

e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino; 
• Avaliar conjuntamente com a comunidade escolar o processo do ensino aprendizagem; 
• Favorecer metodologias que possam subsidiar os docentes na sua prática pedagógica; 
• Fomentar a pesquisa e o aperfeiçoamento do corpo docente; 
• Executar outras atribuições afins. 

 
SUPORTE TECNICO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Dar apoio, aos usuários, na área de informática de todas as dependências da Prefeitura. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Instalar, configurar e testar equipamentos; 
• Desenvolver conhecimentos em programas computacionais, testando-os, avaliando-os e 

implantando-os; 
• Desenvolver atividades pertinentes a manutenção de programas, suporte e treinamento a usuários 

de sistemas;  
• Elaborar projetos de sistemas de baixa complexidade; 
• Acompanhar a instalação e manutenções de equipamentos e softwares, redes elétricas, físicas e de 

comunicação; 
• Desempenhar outras atividades correlatas. 

 
TECNICO DE LABORATORIO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Realizar, sob orientação de um profissional de nível superior, exames clínico-laboratoriais através da 
manipulação de aparelhos, reagentes e por outros meios, para possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou a 
prevenção de doenças, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no 
âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação.  
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Efetuar a coleta de material, empregando as técnicas e os instrumentos adequados;  
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• Manipular substâncias químicas, físicas e biológicas, dosando-as conforme especificações, para a 
realização dos exames requeridos;  

• Realizar exames hematológicos, coprológicos, de urina e outros, aplicando técnicas específicas e 
utilizando aparelhos e reagentes apropriados, a fim de obter subsídios para diagnósticos clínicos;  

• Registrar os resultados dos exames em formulários específicos, anotando os dados e informações 
relevantes, para possibilitar a ação médica;  

• Orientar e supervisionar seus auxiliares, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos;  
• Zelar pela conservação, limpeza e esterilização dos equipamentos que utiliza;  
• Controlar o material de consumo do laboratório, verificando o nível de estoque para, oportunamente, 

solicitar ressuprimentos;  
• Utilizar equipamentos de proteção individual e coletiva; 
• Zelar pela guarda dos bens que lhe forem confiados;  
• Executar outras atribuições afins. 

 
TECNICO DE SAÚDE BUCAL 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Auxiliar o cirurgião dentista nos procedimentos clínicos, executar as etapas relativas à esterilização de 
instrumentos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação.  
DESCRIÇÃO DETALHADA 
Compete ao técnico em saúde bucal, sempre sob supervisão com a presença física do cirurgião-dentista,as 
seguintes atividades:  

• Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores 
das ações de promoção à saúde;  

• Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças 
bucais;  

• Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de 
examinador;  

• Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação 
tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista;  

• Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; 
• Supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal;  
• Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas 

odontológicas;  
• Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, 

vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista;  
• Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em 

ambientes hospitalares;  
• Remover suturas;  
• Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos;  
• Realizar isolamento do campo operatório; e,  
• Exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista 

em ambientes clínicos e hospitalares.  
• É Vedado exercer a atividade de forma autônoma;  
• É Vedado prestar assistência direta ou indireta ao paciente, sem a indispensável supervisão do 

cirurgião-dentista;  
• É Vedado realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discriminados no artigo 5º da 

Lei nº 11.889/2008, de 24/12/2008; e,  
• É Vedado fazer propaganda de seus serviços, exceto em revistas, jornais e folhetos especializados 

da área odontológica.  
 

TÉCNICO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Atua no sistema e educação de trânsito, no planejamento e operação do tráfego urbano e na segurança do 
trânsito. Participa da organização e controle da manutenção de equipamentos de tráfego, na monitoração 
do trânsito e das vias públicas, na fiscalização de trânsito e de veículos. Aplica a legislação referente ao 
trânsito de veículos, identificando os organismos que a normalizam. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
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• O Técnico em transporte e Trânsito atua nos serviços de transporte de pessoas e bens e nos 
serviços relacionados com o trânsito. Os serviços de transporte de pessoas e bens são prestados 
por empresas públicas ou particulares e por autônomos, realizados por qualquer tipo de veículos e 
meios de transportadores, por terra, água, ar e dutos. 

• Os serviços relacionados com o trânsito referem-se à movimentação de pessoas e veículos e 
educação não escolar para o trânsito. O técnico executa a logística do transporte do tráfego, 
aplicando estratégias que compatibilizem recursos com demandas; 

• Coleta, organiza e analisa dados aplicando modelos estatísticos e matemáticos, selecionando as 
variáveis e os indicadores relevantes: demanda, tempo, tarifas e fretes, custos de manutenção, 
velocidade e outros para elaboração de estudos e projetos de transportes; 

• Aplica a legislação referente ao trânsito de veículos, ao transporte de passageiros e à manipulação, 
armazenamento e transporte de cargas, identificando os organismos que as normatizam no Brasil e 
no exterior; 

• Organiza e controla a comercialização de transportes – marketing, atendimento a clientes e 
parceiros, bilheteria, negociação de fretes e orientação de usuários; as estações e terminais de 
cargas e passageiros, equipamentos e centros de controle, instalações de sistemas, roteirização e 
monitoração de translados; a manutenção de equipamentos e de sistemas de transporte e de 
tráfego; e as operações de tráfego – monitoramento de tráfego, intervenções no trânsito e nas vias 
públicas, fiscalização de veículos e do trânsito, educação para o trânsito; 

• Elabora a documentação necessária para operações de transportes segundo modalidade e tipo de 
veículo. Atua de forma empreendedora buscando alternativas que lhe permitam inserir-se no 
mercado de trabalho 

• Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
TECNICO EM CONTABILIDADE 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executa atividades de contabilidade, organizando e supervisionando as referidas atividades e realizando 
tarefas para apurar a situação patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura. Pode executar técnicas de 
fiscalização de tributos do tesouro público municipal, elaborando planos, acompanhando e informando 
processos a fim de contribuir para que a política tributária fiscal do município se compatibilize com as 
demais medidas de interesse do desenvolvimento nacional, estadual e regional. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Organiza os serviços de contabilidade em geral, traçando o plano de contas, o sistema de livros, 
documentos e métodos de escrituração;  

• Executa a escrituração de registros contábeis, atentando a transcrição correta dos dados contidos 
nos documentos originais; 

• Controla e executa os trabalhos de análises e conciliação de contas, conferindo os saldos, 
localizando e retificando erros;  

• Efetua os cálculos de reavaliação do ativo e depreciação de veículos, máquinas, móveis e 
instalações para atender legislações legais; 

• Elabora balancetes, balanços e outras demonstrações contábeis, aplicando técnicas apropriadas 
para apresentar dados sobre a situação patrimonial, econômica e financeira;  

• Acompanha o cronograma físico-financeiro de obras municipais;  
• Elabora planos de fiscalização, consultando documentos específicos e guiando-se pela legislação 

fiscal;  
• Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho. 
• Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
TECNICO EM EDIFICACOES 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executa tarefas de caráter técnico relativas a execução de projetos e obras civis, efetuando estudos e 
traçados, cooperando na elaboração de plantas arquitetônicas, fazendo levantamentos taqueométricos e 
planialtimétricos e elaborando especificações pertinentes, para colaborar na construção, reparo e 
conservação das obras mencionadas. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Realiza estudos no local das obras, inspecionando e analisando a situação de cada área visitada, 
confeccionando croquis de localização e indicando as alternativas viáveis, a fim de fornecer 
subsídios para a preparação de plantas e especificações relativas a construção, reparação e a 
conservação de obras civis;  
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• Executa esboços e desenhos técnicos estruturais, seguindo plantas, esquemas e especificações 
técnicas, utilizando instrumentos de desenho, para orientar os trabalhos de construção, manutenção 
e reparo de obras de engenharia civil;  

• Verifica a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de 
serviços, face aos artigos que expõe, vendem ou manipulam e aos serviços que prestam;  

• Verifica a regularidade de exibição e utilização de anúncios, alto-falantes e outros meios de 
publicidade em via pública, bem como a propaganda comercial fixa em muros, tapumes e vitrines;  

• Fiscaliza, além das condições de segurança, o cumprimento de postura relativas ao fabrico, 
manipulação, depósito, embarque e desembarque, transporte, comércio e uso de inflamáveis, 
explosivos e corrosivos;  

• Visita imóveis recém-construídos ou reformados antes de serem habitados, inspecionando o 
funcionamento das instalações sanitárias, a existência de dispositivos para escoamento das águas 
pluviais e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos 
processos de concessão do habite-se;  

• Verifica as residências e terrenos baldios, observando o funcionamento das instalações sanitárias, 
as possíveis infiltrações de detritos de fossas nos depósitos de água potável, a comunicação direta 
entre gabinetes sanitários e cozinhas e a existência de lixo, águas paradas, mato ou criação de 
animais em locais não permitidos pelo Código de Posturas do município;  

• Avalia danos causados por construções, em benfeitorias ou plantações, realizando inspeção no 
local, para fornecer subsídios ao processo de indenização dos proprietários atingidos pela execução 
dessas construções;  

• Solicita à autoridade competente a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com as normas 
vigentes;  

• Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
• Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
TECNICO EM ELETRICIDADE 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executar com supervisão superior tarefas de caráter técnico de produção, aperfeiçoamento e instalações de 
maquinas, aparelhos e equipamentos elétricos e outras atividades correlatas. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Supervisionar e executar a manutenção de sistemas elétricos em geral nas edificações públicas 
municipais; 

• Supervisionar, observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
• Executar outras tarefas correlatas.  

 
TECNICO EM ELETRONICA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Consertam e instalam aparelhos eletrônicos, desenvolvem dispositivos de circuitos eletrônicos, fazem 
manutenções corretivas, preventivas e preditivas, sugerem mudanças no processo de produção, criam e 
implementam dispositivos de automação. Treinam, orientam e avaliam o desempenho de operadores. 
Estabelecem comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigem documentação técnica e 
organizam o local de trabalho. Podem ser supervisionados por engenheiros eletrônicos. Consertam e 
instalam aparelhos eletrônicos, desenvolvem dispositivos de circuitos eletrônicos, fazem manutenções 
corretivas, preventivas e preditivas, sugerem mudanças no processo de produção, criam e implementam 
dispositivos de automação. Treinam, orientam e avaliam o desempenho de operadores. Estabelecem 
comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigem documentação técnica e organizam o local de 
trabalho. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Executar sob a supervisão superior trabalho técnico de manutenção de produção, aperfeiçoamento 
e instalações de máquinas, aparelhos e equipamentos eletrônicos nas unidades e instalações do 
município, bem como realizar manutenção na torre de TV e sinal de retransmissão de canais de TV, 
realizando acompanhamento diário do sinal de TV no município; realizando, também,  manutenção 
do espaço físico no entorno da torre de retransmissão do sinal de TV; 

• Realizar pequenos reparos no equipamento de retransmissão;  
• Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços 

de manutenção, comunicando ao chefe imediato qualquer irregularidade ou avaria que não possa 
ser reparada por si próprio, a fim de que seja providenciado o conserto em tempo hábil para não 
prejudicar os trabalhos entre outras atividades correlatas. 
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TECNICO EM ENFERMAGEM 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas, postos de saúde e outros 
estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em cirurgia, terapia, 
puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, atuando sob supervisão de 
Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e 
procedimentos de biossegurança, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação.  
DESCRIÇÃO DETALHADA:  

• Assistir o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 
assistência de enfermagem;  

• Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave;  
• Participar das ações de prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas 

de vigilância epidemiológica;  
• Participar dos programas e das atividades assistência integral à saúde individual e de grupos 

específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco, favorecendo melhores resultados e 
desempenho profissional;  

• Participar de programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de 
doenças profissionais e do trabalho;  

• Integrar a equipe de saúde, tendo em vista o modelo preventivo e a humanização do 
relacionamento profissional/paciente, buscando melhor qualidade de vida para todos;  

• Preparar pacientes para consultas, exames e tratamentos, prestando esclarecimentos e respeitando 
sempre seus direitos e sua integridade;  

• Executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de 
enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral, realizar controle hídrico, 
fazer curativos, aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio e aplicação 
de vacinas;  

• Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios;  
• Zelar pela preservação do paciente em sua condição patológica, física, espiritual e social;  
• Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente, zelando por sua segurança;  
• Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências de unidades de 

saúde;  
• Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e 

médicas;  
• Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes;  
• Participar de procedimentos pós-morte;  
• Anotar, diariamente, no prontuário do paciente, as atividades da assistência de enfermagem para 

fins estatísticos, jurídicos, epidemiológicos e de controle do trabalho realizado;  
• Observas as normas de biossegurança e segurança;  
• Executar outras atividades afins.  

 
TÉCNICO EM GESSO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Confeccionam e retiram aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras, calhas) e enfaixamentos com uso de 
material convencional e sintético (resina de fibra de vidro). Executam imobilizações com uso de 
esparadrapo e talas digitais (imobilizações para os dedos). Preparam e executam trações cutâneas, 
auxiliam o médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução manual. 
Podem preparar sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas suturas e 
anestesia local para manobras de redução manual, punções e infiltrações. Comunicam-se oralmente e por 
escrito, com os usuários e profissionais de saúde. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Execução de todas as atividades correlatas à ortopedia, com especial ênfase aos processos de 
imobilizações com gesso ou outros materiais próprios, atendendo a determinações e orientações 
médicas. Execução dos registros necessários para fins de controle e estatística, além do 
preenchimento dos formulários necessários.  
 

TECNICO EM SEGURANÇA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
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Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (SST); 
realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, 
acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e 
segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. 
Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de SST; 
investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos exigentes nos ambientes de 
trabalho, bem como orientá-los sobre as medidas de eliminação e neutralização;  

• Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e 
neutralização;  

• Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do 
trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao 
trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle;  

• Executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultantes alcançados, 
adequando-os às estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma 
planificação, beneficiando o trabalhador;  

• Executar programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho 
nos ambientes de trabalho, com a participação dos trabalhadores, acompanhando e avaliando seus 
resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos estabelecendo procedimentos 
a serem seguidos;  

• Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar 
outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança 
e higiene do trabalho, assuntos técnicos, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais 
e do trabalho;  

• Executar as normas de segurança referentes a projetos de construção, aplicação, reforma, arranjos 
físicos e de fluxos, com vistas à observância das medidas de segurança e higiene do trabalho, 
inclusive por terceiros;  

• Encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação, dados 
estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros 
de divulgação para conhecimento e auto desenvolvimento do trabalhador;  

• Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e 
didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, 
dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho;  

• Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação dos 
resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador da sua importância para a vida;  

• Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos procedimentos de 
segurança e higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes em contratos de prestação 
de serviço;  

• Executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e técnicas 
científicas, observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou 
redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, 
para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores;  

• Levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do 
trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, 
normas regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e 
individual;  

• Preenchimento da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), bem como análise dos Laudos 
Previdenciários; 

• Articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos, fornecendo-lhes 
resultados de levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de 
medidas de prevenção em nível de pessoal, bem como verificação, dos dados constantes no PPP 
(Perfil Profissiográfico Previdenciário);  

• Informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubre, perigosas e penosas 
existentes na empresa, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação 
ou neutralização dos mesmos;  

• Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e 
a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador;  
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• Articula, colabora com os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e do trabalho;  

• Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
TELEFONISTA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Operam equipamentos, atendem, transferem, cadastram e completam chamadas telefônicas locais, 
nacionais e internacionais, comunicando-se formalmente em português. Auxiliam o cliente, fornecendo 
informações e prestando serviços gerais. Podem treinar funcionários e avaliar a qualidade de atendimento 
do operador, identificando pontos de melhoria. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Falar formalmente; 
• Manter sigilo; 
• Adequar o tom de voz; 
• Escutar atentamente (saber ouvir); 
• Transmitir informações corretamente; 
• Higienizar equipamentos de trabalho; 
• Demonstrar objetividade, auto-controle, cordialidade, entusiasmo, imparcialidade, prontidão, 

paciência, respeito, agilidade, segurança, pontualidade e capacidade de assimilação; 
• Digitar teclados; 
• Pronunciar-se claramente; 
• Conservar equipamentos de trabalho; 
• Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.  

             
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executar tarefas na área de terapia ocupacional objetivando a prevenção, tratamento, desenvolvimento e 
reabilitação de pacientes com deficiências, objetivando ajudá-los em sua recuperação e integração social, 
entre outras atividades correlatas ao cargo. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Executar atividades técnicas específicas de Terapeuta Ocupacional no sentido de tratamento, 
desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas ou psíquicas;  

• Planejar e executar trabalhos criativos, manuais, de mecanografia, horticultura e outros, individuais 
ou em pequenos grupos, estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas;  

• Programar as atividades diárias do paciente, orientando o mesmo na execução dessas atividades;  
• Elaborar e aplicar testes específicos para avaliar níveis de capacidade funcional e sua aplicação;  
• Orientar a família do paciente e a comunidade quanto ás condutas terapêuticas a serem observadas 

para sua aceitação no meio social;  
• Prestar orientação para fins de adaptação ao uso de órtese e prótese;  
• Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo;  
• Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.  

 
VETERINARIO  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Planeja, organiza, supervisiona e executa programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e 
desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e pesquisas, aplicando medicamentos, dando consultas, 
fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar a sanidade do 
rebanho, a produção racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Planeja e desenvolve campanhas e serviços de fomento e assistência relacionadas com a pecuária 
e a saúde pública, para favorecer a sanidade e a produtividade do rebanho;  

• Elabora e executa projetos agropecuários;  
• Programa e coordena atividades relativas à higiene de alimentos, como inspeção em 

estabelecimentos de maior risco epidemiológico, tais como aqueles que industrializam e/ou 
comercializam alimentos de origem animal como frigoríficos, supermercados, açougues, 
abatedouros e outros;  

• Realiza inspeções para liberação inicial de licença sanitária em indústrias alimentícias tais como: 
massas, biscoitos, salgados, produtos em confeitarias e outros;  
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• Orienta, inspeciona e preenche formulários e requisições de registros de alimentos junto a 
Secretaria ou Ministério da Saúde;  

• Faz a profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças animais, realizando exames clínicos e de 
laboratório para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais;  

• Desenvolve e executa programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações para 
aumentar a produtividade;  

• Efetua o controle sanitário da produção animal para proteger a saúde individual e coletiva da 
população;  

• Programa, planeja e executa atividades relativas à educação sanitária junto a creches, escolas, 
orientações ao público consumidor e aos moradores rurais quanto a importância de saneamento 
básico e riscos de cisticercose;  

• Atua no programa multiprofissional de controle de teníases e cisticercose, atuando nos focos, 
inspecionando as condições de saneamento básico e orientando sobre a doença;  

• Realiza coletas de amostras de alimentos em locais de comercialização, aleatoriamente e de acordo 
com a programação anual;  

• Orienta a população em geral, sobre instalações de estabelecimentos alimentares, legislação 
sanitária e informações técnicas à comerciantes e consumidores;  

• Inspeciona, orienta e coleta amostras junto aos produtores de hortifrutigrangeiros, fazendo inspeção 
“in foco” com a finalidade de assegurar a qualidade da água, utilizada na irrigação;  

• Recolhe dados e emite relatório sobre as atividades do setor de vigilância sanitária realizadas 
mensalmente;  

• Participa na elaboração do programa anual de atividades do setor;  
• Orienta e acompanha casos de zoonoses, agressão por animais e doenças causadas por animais 

para seu devido controle;  
• Desenvolve e executa programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações para 

baixar o índice de conversão alimentar;  
• Colabora na limpeza e organização do local de trabalho;  
• Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
VIGIA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Zelam pena guarda do patrimônio e exercem a vigilância de edifícios públicos, percorrendo-os 
sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas 
estranhas e outras anormalidades.  
DESCRIÇÃO DETALHADA 

• Rondar dependências dos edifícios públicos;  
• Verificar portas e janelas;  
• Observar a movimentação de pessoas pelas redondezas;  
• Remover pessoas em desacordo com as normas legais;  
• Registrar a passagem pelos pontos de ronda;  
• Relatar avarias nas instalações;  
• Inspecionar veículos nos estacionamentos;  
• Contatar proprietários de veículos irregularmente estacionados;  
• Prevenir incêndios;  
• Identificar, encaminhar, acompanhar e controlar a movimentação de pessoas;  
• Prestar primeiros socorros e acionar os serviços da polícia militar, e defesa civil se for o necessário;  
• Ligar gerador e bomba de sucção;  
• Acender, apagar e trocar lâmpadas;  
• Utilizar equipamento de proteção individual e coletiva;  
• Zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem 

confiados;  
• Executar outras atribuições afins.  
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ANEXO II - PROGRAMAS DE PROVAS 
 
Referências bibliográficas: As referências citadas são apenas indicativas, podendo o candidato 
utilizar-se de outras referências que contenham os itens dos programas de provas. 
 
I. PORTUGUÊS 
 
I.I. PORTUGUÊS – ENSINO FUNDAMENTAL 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, 
sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos; Tipos de composição textual; linguagem denotativa e 
conotativa; Variantes linguísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; gíria; Sílaba = 
separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica; Acentuação = 
acento agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação; ocorrência da crase; Encontro vocálico, encontro 
consonantal e dígrafo; Ortografia; Pontuação = Empregar corretamente: ponto-final, ponto-e-vírgula, ponto-
de-exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, colchete e vírgula; 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; Classes de 
palavras: Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau; Artigos = 
definidos e indefinidos; Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e 
locução adjetiva; Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, 
abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  Pronomes = pessoais do caso reto, 
oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo; Numerais = flexão dos 
numerais e emprego; Preposições; Conjunções; Interjeições; Advérbios. Sujeito = tipos de sujeito; 
Predicado = tipos de predicado; Complemento verbal e nominal; Aposto; Vocativo; Concordância nominal e 
verbal; Regência nominal e verbal: Colocação pronominal; Estrutura e formação das palavras. Novo acordo 
ortográfico da Língua Portuguesa. 
 
Referências bibliográficas: 
Gramática Português Fundamental – Douglas Tufano – Editora Moderna 
Palavra e Ação – Ana Maria de C. Guedes, Clodoaldo Meneguello Cardoso e Nelson Neto da Silva – 1º ao 
9º ano – Editora do Brasil S/A; 
Lições Práticas de Gramática – Ulisses Infante – Editora Scipione; 
Gramática Essencial - José de Nicola & Ulisses Infante - Editora Scipione; 
Descobrindo a Gramática  do 6º ao 9º ano - Gilio Giacomozzi, Gildete Valério e Cláudia Reda Fenga.-
  Editora FTD; 
Gramática Ilustrada - Hildebrando A. de André; 
Qualquer livro de Língua Portuguesa do 6º ao 9º ano. 
Michaelis - Guia Prático da Nova ortografia - Douglas Tufano - Editora Melhoramento 
Nova Escola - Manual da nova ortografia - Editora Ática e Scipione. 
O que muda com o acordo ortográfico - Disponível em www.g1.com.br 
 
 
I.II. PORTUGUÊS – ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de linguagem; 
Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e 
homônimos; Tipos de composição textual; elementos da estrutura narrativa; elementos da estrutura 
dissertativa; coesão e coerência textual; descrição objetiva e subjetiva; Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem; Variantes linguísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; 
gíria; Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica;  
Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação; ocorrência da crase;   Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia;   Pontuação = Empregar corretamente: ponto-final, 
ponto-e-vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, 
colchete e vírgula. Classes de palavras: 1.Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em 
gênero, número e grau; 2. Artigos = definidos e indefinidos; 3. Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão 
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dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução adjetiva; 4.Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; 
regulares, irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo; 
5.Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, 
interrogativo, relativo; 6.Numerais = flexão dos numerais e emprego; 7.Preposições;  8.Conjunções; 9. 
Interjeições; 10. Advérbios. Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e 
subordinação; Termos da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); complementos 
verbais e complementos nominais; aposto; vocativo; adjunto adnominal e adjunto adverbial; Concordância 
nominal e verbal; Regência nominal e verbal: Colocação pronominal; Estrutura e formação das palavras; 
Funções das palavras que e se. Novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa. 
 
Referências bibliográficas:  
Português e Linguagens (William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães) Volumes I, 2 e 3. Atual 
Editora. 
Língua e Literatura (Faraco & Moura) Volumes 1,2 e 3. Editora Ática. 
Gramática Literatura e Produção de Textos – Ernani & Nicola – Editora Scipione. 
Português 2º grau ( G.Mattos & L. Megale) – Editora FTD. 
Português: Língua, Literatura e Produção de textos –(Maria Luiza Abaurre, Marcela Nogueira Pontara e 
Tatiana Fadel) Volumes 1,2 e 3 – Editora Moderna. 
Lições Práticas de Gramática – Ulisses Infante – Editora Scipione. 
Gramática Reflexiva: Texto, Semântica e Interação – 2º grau – William Roberto Cereja e Thereza Cochar 
Magalhães  -  Editora Atual. 
Gramática Reflexiva: texto, semântica e interação – 2º grau - William Roberto Cereja e Thereza Cochar 
Magalhães- Atual Editora. 
Lições Práticas de Gramática – Ulisses Infante – Editora Scipione. 
Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Melo Mesquita – Editora Saraiva. 
Michaelis - Guia Prático da Nova ortografia - Douglas Tufano - Editora Melhoramento 
Nova Escola - Manual da nova ortografia - Editora Ática e Scipione. 
O que muda com o acordo ortográfico - Disponível em www.g1.com.br 
 
II. MATEMÁTICA 
 
II.I. MATEMÁTICA – ENSINO FUNDAMENTAL 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades. Expressões numéricas. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três 
simples. Juros simples – juros, capital, tempo, taxas e montante. Equação de 1° grau. Sistema métrico: 
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 
 
Referências Bibliográficas 
1. BONJORNO, José Roberto; GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI Jr, José Ruy. Matemática Fundamental - 
Uma nova abordagem - Volume único - ensino médio. São Paulo: Editora FTD, 2011. 
2. DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. Volume único. São Paulo: Editora Ática. 2008. 
3. IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN David; PÉRIGO Roberto Matemática – volume único - 5ª 
Ed. Editora. Atual. 2011. 
4. RIBEIRO, Jackson. Matemática – Ciência e Linguagem. Volume único. São Paulo: Editora Scipione. 
2007. 
5. BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Herval. Curso de matemática. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2003. 
6. PAIVA, Manoel. Matemática. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2009. (Coleção v.1, 2 e 3). 
7. SOUZA, Joamir Roberto de. Novo olhar matemática. 1. ed. São Paulo: FTD, 2010. (Coleção Novo Olhar; 
v.1,2 e 3). 
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II.II. MATEMÁTICA – ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 
Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e radiação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; 
Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; 
Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Estudo do triângulo retângulo; relações 
métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente); Teorema de 
Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; 
Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; 
Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e 
ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os itens 
do programa. 
 
Referências Bibliográficas 
ANDRINI, Álvaro. Praticando Matemática. Coletânea 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries, Ed. do Brasil S/A: São Paulo.; 02 
- IMENES, Luiz Márcio e LELLIS, Marcelo. Matemática, Coletânea 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Série. Ed. Scipione: São 
Paulo, 1997. 03 - JAKUBOVIC, José e LELLIS, Marcelo. Matemática na medida certa. 7ª série. Scipione: 
São Paulo, 1995. 
BEZERRA, Manoel Jairo e outro. Matemática para o Ensino Médio. Editora Scipione, Volume Único. 
DANTE, Luiz Roberto. Matemática Contexto & Aplicações. Editora Ática, 2003, Volume Único. 
FACCHINI, Walter. Matemática. São Paulo: Editora Saraiva, 2001, Volume único. 
GENTIL, Nelson e Outros. Matemática para o Ensino Médio, São Paulo: Editora Ática. Volume Único. 
IEZZI, Gelson e Outros. Matemática. São Paulo: Editora Atual. Volume Único. 
IEZZI, Gelson e Outros. Coleção Fundamentos de Matemática Elementar. Editora Atual. 
 
III. CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS - PROFESSORES PEB II  
 
A educação pública como instrumento de inclusão social. As Instituições Colegiadas (composição, 
atribuições e participação dos segmentos). O Projeto Político Pedagógico da escola (caracterização, 
elaboração e execução). O trabalho escolar e o processo educacional. A organização curricular 
compromissada com a aquisição de competências e habilidades. A contextualização dos currículos. Os 
processos de avaliação da aprendizagem. A organização dos tempos e dos espaços escolares. A relação 
currículo e avaliação. As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010). 
Referências Bibliográficas 
Avaliação na escola – Elvira S.Lima; O conceito de “diferente” no processo de inclusão e sua relação com 
os diversos segmentos sociais – Ana Lúcia M.Lobo; Escola, Currículo e Avaliação – Maria Teresa Esteban; 
A reflexão sobre a avaliação educacional – Nelcy Ramos; Livros do Procad/ Progestão – Programa de 
Capacitação de Diretores – SEE/MG; Projeto Político Pedagógico da escola: uma construção possível – 
Ilma Veiga; A gestão da sala de aula e o currículo em ação – Maria Auxiliadora M.Pimentel; Construir as 
competências desde a escola – P.Perrenoud; site do MEC; legislações citadas no edital e outras 
bibliografias. 
 
IV. SAÚDE PÚBLICA 
 
IV.I. SAÚDE PÚBLICA - NÍVEL MÉDIO 
Conhecimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). Organização e princípios do SUS: Base legal. Controle 
Social no SUS. Processo saúde – doença. Noções de saneamento básico. Doenças transmissíveis evitáveis 
por vacinação. Doenças endêmicas no Brasil. Noções de vigilância epidemiológica. Sistemas de Informação 
em Saúde. O programa de saúde da família no Brasil. Doenças de Notificação Compulsória. 
Referências Bibliográficas 
1. BRASIL. Constituição Federal de 1988 - Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da 
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Saúde. 
2. BRASIL. Lei nº. 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. 
3. BRASIL. Lei n.º 8.142/90 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção á Saúde. Departamento de Atenção à Saúde. O 
ABC do SUS, doutrinas e princípios. Brasília, 1990. 
5. ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003, pág 605 -628 
6. BRASIL, Ministério da Saúde. CENEPI/FNS Doenças infecciosas e parasitárias: manual de bolso: 
aspectos clínicos, vigilância epidemiológica e medidas de controle – Anexo. Brasília, 1999. Doenças de 
Notificação Compulsória. 
7. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção à Saúde. 
Política Nacional da Atenção Básica – Brasília. MS 2006 - O trabalho do Agente Comunitário de Saúde. 
Brasília, 2000. 
8. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n.º 1.886 de 18/12/1997. Aprova as normas e diretrizes do 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde da Família. 
9. Brasil, Ministério da Saúde. Portaria n 648, 28 de março de 2006, estabelece a revisão de diretrizes e 
normas para organização da atenção básica para o PSF e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. 
Brasília, março, 2006. 
10. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM nº 1.820, de 13/08/2009. Dispõe sobre os direitos e 
deveres dos usuários da saúde. 
11. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS/1996;  
12. Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS – SUS/2001. 
 
IV.II. SAÚDE PÚBLICA - NÍVEL SUPERIOR 
Organização dos serviços de saúde no Brasil. Organização e princípios do SUS. Modelo Assistencial e 
Financiamento. Planejamento e programação local de saúde. Política Nacional de Humanização. Sistema 
Único de Saúde – Princípios, Diretrizes e Controle Social. Política Nacional de Atenção Básica no SUS. 
Sistemas de Informação em Saúde. O programa de saúde da família no Brasil. 
Referências Bibliográficas 
1. BRASIL. Constituição Federal de 1988 - Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da 
Saúde. 
2. SUS: avanços e desafios./ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. - Brasília: CONASS, 2006. 
Disponível em http://www.conass.org.br/progestores. 
3. BRASIL. Lei nº. 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. . 
4. BRASIL. Lei n.º 8.142/90 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. 
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM nº. 373 de 27 de fevereiro de 2002 Regionalização da 
Assistência à Saúde: Aprofundando a descentralização com eqüidade no acesso. 
6. Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS – SUS – 2001-2002). 
7. BRASIL – Portaria/ GM Nº. 399 de 22/02/2006.Ministério da Saúde. 
8. Pacto pela Saúde. Disponível em http://www.saude.gov.br 
9. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de Bolso, 5ª edição ampliada – série B, 2005, Disponível em 
http://www.saude.gov.br/svs. 
10. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº. 648, de 28 de março de 2006. Brasília, Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da 
Atenção Básica para o Programa Saúde da Família e o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde. 
Disponível em http://www.saude.gov.br/dab. 
11. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de 
Humanização: documento base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília. 
12. Sistemas de Informação em Saúde: Disponível em http://www.saude.gov.br/bvs. 
13. ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003 
14. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM nº 1.820, de 13/08/2009. Dispõe sobre os direitos e 
deveres dos usuários da saúde. 
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001. ADMINISTRADOR DE REDE  

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
Conhecimentos Específicos:  Microcomputador com base em Processadores Intel e AMD: conhecimentos 
técnicos, configurações. Noções básicas de operação de microcomputadores, notebooks e periféricos, 
conhecimento de hardwares e softwares. Redes de computadores: definição, conceitos, montagem, 
configuração, utilização e recursos. Sistema Operacional Windows 7: instalação, configuração, utilização de 
recursos. Microsoft Office 2010: componentes, instalação, configuração, utilização dos recursos. Microsoft 
Internet Explorer, Microsoft Outlook e OneDrive, Google Chrome. Instalação e configuração de impressoras, 
impressão de documentos. Dispositivos de armazenamento. Backup. Rede de computadores: Conceitos 
básicos: saber os fundamentos de rede de computadores, tipos de redes, topologias lógica e física, ativos 
de rede e demais componentes, transmissão de dados e arquiteturas. Instalação, configuração, 
administração, identificação de problemas, arquiteturas, solução de problemas e manutenção de redes de 
computadores. Protocolos: TCP/IP (camadas, fundamentos, arquitetura, classes de endereçamento IP, 
máscara de rede e segmentação de rede). Conhecer, saber utilizar, reconhecer o uso, vantagens, 
desvantagens e restrições dos protocolos TCP/IP (HTTP, SMTP, FTP, SSH, Telnet, SNMP, POP3, IMAP, 
DNS, Ping, DHCP, TCP, UDP, IP (IPv4 e IPv6), ARP, RARP, ICMP, Ethernet, 802.11 WiFi, IEEE 802.1Q, 
802.11g, 802.11n e Frame relay). Cabeamento: fundamentos, tipos de cabos de rede (par trançado e fibra 
ótica), características, emprego, instalação, construção de cabos de rede; topologias lógica e física de redes 
e cabeamento estruturado. Redes LAN, MAN, WAN, redes sem fio, domésticas e inter redes: definições, 
características, equipamentos, componentes, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; rede 
Ethernet (IEEE 802.3 a IEEE 802.3ae) e LAN sem fio (IEEE 802.11a a 802.11n). Equipamento de 
comunicação de dados e redes (fundamentos, características, emprego, configuração, instalação e 
protocolos): modem, repetidor, hub, ponte, switch e roteadores. Saber usar e reconhecer o uso do software 
Cisco Packet Tracer 5.3 e versões superiores. 
Referências Bibliográficas 
Windows 7 - Guia do Produto; Dicas e truques para Windows 7 - Uma coletânea dos melhores posts do 
Blog do Windows mostram como tirar o melhor proveito do seu Windows 7. Gabriel Tonobohn (Org.) 
Oct/Dez – 09, Microsoft Office 2010 - Guia do Produto, Ajuda on-line Windows 7, Microsoft Office 2010, 
Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook, OneDrive disponível em microsoft.com.br. Ajuda on-line do 
Google Chrome. Ajuda on-line intel.com.br; Ajuda on-line amd.com.br.  
- Abdalla, Samuel Liló. Informática para concursos públicos / Samuel Liló Abdalla, André Guesse. – São 
Paulo: Saraiva, 2012  
- Informática para concursos: [teoria e questões] / João Antonio Carvalho. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
808 p. 17x24 cm – (Provas e concursos) 
- Redes de computadores, Quarta edição. Andrew S. Tanenbaum. Disponível em http://www-
usr.inf.ufsm.br/~rose/Tanenbaum.pdf 
- Fustinoni, Diógenes Ferreira Reis.  Informática básica para o ensino técnico profissionalizante / Diógenes 
Ferreira Reis Fustinoni; Frederico Nogueira Leite;  Fabiano Cavalcanti Fernandes. -- Brasília, DF: Instituto 
Federal de  Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, 2012. 192p Disponível em 
http://www.ifb.edu.br/attachments/6243_inform%C3%A1tica%20b%C3%A1sica%20final.pdf 
BRISA. "Gerenciamento de Redes - Uma abordagem de Sistemas Abertos". Makron Books: 1992. 
KUROSE, James; ROSS, Keith. "Redes de Computadores e a Internet - Uma abordagem top-down". 
Addison Wesley: 2006. 
MAURO, Douglas; SCHMIDT, Kevin. "Essential SNMP". 2nd Edition. O Reilly: 2005. 
FONSECA, Anelise Munaretto. Administração e Gerência de Redes de Computadores. Notas de aula. 
SCHENK, Thomas et al. "Red Hat Linux System Administration: unleashed". Sams Publishing: 2000. 
STALLINGS, William. "SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON1 and RMON2". Addison Wesley: 1999. 
SUBRAMANIAN, Mani. "Network Management: Principles and Practice". Addison Wesley: 2000. 
MARIANO, Fabrício. (2012) Raciocínio Lógico para Concursos. Série Provas e Concursos. 5a ed. São 
Paulo: Campus. 
-ROCHA, Enrique. (2010) Raciocínio Lógico - Você consegue aprender. Série Provas e Concursos. 3a ed. 
São Paulo: Impetus. 
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002. ADVOGADO  

Português: ver programa item I.II. 
Conhecimentos Específicos: DIREITO CONSTITUCIONAL - A Constituição da República Federativa, de 5 
de outubro de 1988 . Princípios fundamentais: fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil e 
princípios norteadores das relações internacionais. Direitos e garantias fundamentais: Direitos e deveres 
individuais e coletivos; Direitos sociais; Nacionalidade; Direitos políticos; Dos partidos políticos. Da 
organização do Estado: Organização política administrativa; A União; Os Estados; O Município; O Distrito 
Federal e Territórios. Da Administração Pública: Disposições gerais e princípios, servidores públicos civis e 
militares; Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária; Da tributação e do orçamento; Do sistema 
tributário nacional: princípios gerais; Das limitações do poder de tributar, Impostos da União, dos Estados e 
do Distrito Federal e dos Municípios; Da repartição das receitas tributárias; Das finanças públicas. DIREITO 
ADMINISTRATIVO - Administração Pública: Características; Modo de atuação; Regime Jurídico; Poderes e 
deveres do Administrador Público; Uso e o abuso do poder. Princípios básicos da administração. 
Personalidade jurídica do Estado: Órgão e agentes públicos; Competência. Poderes Administrativos: Poder 
vinculado; Poder discricionário; Poder hierárquico; Poder disciplinar; Poder regulamentar; Poder de polícia. 
Atos Administrativos: Conceito e requisitos; Atributos; Classificação; Espécies; Anulação e revogação. 
Organização Administrativa: Administração direta e indireta; Centralização e descentralização. Licitações. 
Contratos Administrativos. Domínio público: Conceito e classificação dos bens públicos; Administração, 
utilização e alienação de bens públicos; imprescritibilidade; impenhorabilidade e não oneração dos bens 
públicos; Aquisição de bens pela administração pública; Responsabilidade civil da administração pública. 
Controle da administração, Tipos e formas de controle, responsabilidade fiscal, controle administrativo, 
controle legislativo e judiciário. DIREITO CIVIL - Teoria Geral do Direito Civil: Eficácia da lei Nº tempo; 
Eficácia da lei Nº espaço. Personalidade e capacidade; Das pessoas jurídicas. Dos bens públicos. Dos 
fatores Jurídicos: do ato Jurídico; do negócio Jurídico; modalidades do ato e negócio Jurídico; do erro; do 
dolo; da coação; da lesão; da simulação; da fraude contra credores. Da prescrição; Da decadência. 
Obrigações: Fontes das obrigações; Elementos da obrigação; Efeitos da obrigação; Obrigações e suas 
classificações: obrigação de dar, fazer e não fazer; obrigações divisíveis e indivisíveis; obrigações 
alternativas, obrigações objetivamente múltiplas; obrigações subjetivamente múltiplas; obrigações 
solidárias. Do adimplemento e extinção das obrigações. Do inadimplemento das obrigações. Das várias 
espécies de contratos. Da responsabilidade civil. Da posse em geral, classificação, aquisição, perda, efeitos 
da posse, interditos possessórios. Da propriedade: aquisição e perda da propriedade móvel e imóvel. Dos 
direitos de vizinhança. DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Código de Processo Civil. Do processo de 
conhecimento. Do processo de execução. Do processo cautelar. Dos procedimentos especiais. DIREITO 
PENAL: Dos crimes contra a administração pública. DIREITO TRIBUTÁRIO - Sistema Tributário Nacional: 
competência e limitações; Dos impostos, das taxas, da contribuição de melhoria e das contribuições sociais. 
Distribuições de receitas tributárias: disposições gerais; Dos fundos de participação dos Estados e dos 
Municípios. Da obrigação tributária: fato gerador, sujeito ativo e passivo, responsabilidade tributária. Crédito 
tributário: disposições gerais, constituição, suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário, Garantias e 
privilégios do crédito tributário. Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões Negativas. LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL - Lei complementar n . 101, de 4 de maio de 2000 . 
Referências Bibliográficas 
ANDRADE FILHO, E . O . Direito penal tributário. São Paulo: Atlas, 2004 . 
BALEEIRO, A . Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2005 . 
BONAVIDES, P . Curso de direito constitucional. 15 ed . São Paulo: Malheiros, 2004 . Código Civil Brasileiro 
(Lei. n o . 10 .406, de 10 de janeiro de 2002) . Código de Processo Civil. Código Penal. Código Tributário 
Nacional. 
COELHO, S . C . N . Curso de direito tributário brasileiro 7 . ed . Rio de Janeiro: Forense, 2004 . 
DA SILVA. J . A . Curso de Direito Constitucional Positivo. 23 ed . São Paulo: Malheiros, 2004 . 
TEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil Vol. I, II, III. Rio de Janeiro: Forense. 
MACHADO, H . B . Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2004 . 
MEIRELLES. E . L ., Direito administrativo brasileiro. 2ª ed . São Paulo: Malheiros, 2004 . 
MELO. C . A . B ., Curso de Direito Administrativo. 17 ed . São Paulo: Malheiros, 2004 . 
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MONTEIRO, W . B . Curso de Direito Civil. Vol. 1, 3, 4, 5 . São Paulo: Saraiva. 
MOREIRA. J . C . B . O Novo Processo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense. 
PEREIRA. C . M . S . Instituições do Direito Civil. Vol. I, II, III, IV . Rio de Janeiro: Forense. 
PIETRO, M . S . Z . Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2004 . 
RODRIGUES, S . Curso de Direito Civil. Vol. 1, 2, 3, 4, 5 . São Paulo: Saraiva. 
SANTOS. M . A . Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense. 
 

003. AGENTE ADMINISTRATIVO  

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
Conhecimentos Específicos:  Informática: Microcomputador com base em Processadores Intel e AMD: 
conhecimentos técnicos, configurações. Noções básicas de operação de microcomputadores, notebooks e 
periféricos, conhecimento de hardwares e softwares. Redes de computadores: definição, conceitos, 
montagem, configuração, utilização e recursos. Sistema Operacional Windows 7: instalação, configuração, 
utilização de recursos. Microsoft Office 2010: componentes, instalação, configuração, utilização dos 
recursos. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook e OneDrive, Google Chrome. Instalação e 
configuração de impressoras, impressão de documentos. Dispositivos de armazenamento. Backup.  
Referências Bibliográficas 
Windows 7 - Guia do Produto; Dicas e truques para Windows 7 - Uma coletânea dos melhores posts do 
Blog do Windows mostram como tirar o melhor proveito do seu Windows 7. Gabriel Tonobohn (Org.) 
Oct/Dez – 09, Microsoft Office 2010 - Guia do Produto, Ajuda on-line Windows 7, Microsoft Office 2010, 
Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook, OneDrive disponível em microsoft.com.br. Ajuda on-line do 
Google Chrome. Ajuda on-line intel.com.br; Ajuda on-line amd.com.br.  
- Abdalla, Samuel Liló. Informática para concursos públicos / Samuel Liló Abdalla, André Guesse. – São 
Paulo: Saraiva, 2012  
- Informática para concursos: [teoria e questões] / João Antonio Carvalho. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
808 p. 17x24 cm – (Provas e concursos) 
Legislação - Lei Orgânica de Cataguases: Disposições Preliminares, Da Competência Municipal, Da 
Administração Municipal (TÍTULO V); Disposições Gerais; Dos Atos Municipais; Dos Tributos Municipais. 
Das Políticas Municipais: Capítulo IX - Seção I - Da Política de Saúde; Seção II - Da Política Educacional, 
Cultural e Desportiva; Seção III - Da Política de Assistência Social; Seção IV - Da Política Urbana; Seção V - 
Da Política de Meio Ambiente. 
Referência Bibliográfica 
Lei Orgânica do Município de Cataguases de 07 de setembro de 1990. 
 

004. ANALISTA DE SISTEMA 

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
Conhecimentos Específicos: 1. Algoritmos: conhecer, elaborar, interpretar e testar algoritmos utilizando o 
software VisuAlg 2.0 e em pseudocódigo (Portugol), Fluxograma e diagrama de Chapin, empregando as 
estruturas de controle básicas (seqüência, seleção e repetição), vetores, matrizes, registros, procedimentos 
e funções. 2. Linguagens de programação: conhecer, desenvolver, interpretar, manter, testar e manutenir 
programas utilizando as linguagens de programação e/ou script Java, Javascript, PHP e HTML. Conhecer 
os conceitos da programação orientada a objetos e desenvolver, interpretar, manter, testar e manutenir 
programas, segundo este paradigma, utilizando as linguagens de programação e/ou script Java, Javascript, 
PHP e HTML. 3. Engenharia de Software: conceitos iniciais, sistemas de informática e produtos. Processos 
de desenvolvimento de software: cascata, espiral, prototipagem, evolutivo e incremental. Normas ISO/IEC 
12207 e ISO/IEC 15504. Processo Unificado. Melhoria dos processos de software. Engenharia de 
requisitos, Análise, Projeto, Testes e Implementação, utilizando os conceitos, metodologias, arquiteturas, 
técnicas, fases, ferramentas, diagramas e notações da Análise Estruturada, Análise Essencial, Análise e 
Projeto Orientados a Objetos (notação UML) e Rational Unified Process (RUP). Processo RUP: fases, 
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disciplinas e iterações. Desenvolvimento de Software empregando as metodologias ágeis XP e SCRUM: 
Características, Sprint, Papéis, Técnicas, Gerenciamento Ágil de Projetos com Scrum e XP, Artefatos 
(Product Backlog, Sprint backlog, etc.), Gestão de projetos de desenvolvimento de Software com PMBOK 
(4ª edição ou superior), RUP (versão 7.0 ou superior) e UML (versão 2.0 ou superior). Estatísticas, Técnicas 
de controle, Projeção de custos. Qualidade de Software: normas e organismos normativos, Medidas, 
Medições, Métricas e Indicadores de sistema, de projeto, de implementação e de resultados. Pontos de 
Função, segundo o IFPUG (CPM 4.3 ou superior), Nesma (Manual 2.1 ou superior) e Ministério do 
Planejamento (manual do SISP 2.0 ou superior). Fatores humanos de qualidade, Benefícios, Controle da 
Qualidade Total, Processo de Garantia de Qualidade do Software, Garantia da Qualidade do Processo, 
Garantia da Qualidade do Produto, Capacitação em processo de software: os modelos CMM, CMMI e 
MPS.BR. CMMI-DEVv1.3 ou superior: níveis de maturidade, áreas de processo e categorias, 
Documentação, Prazos, Cronogramas e Treinamento. Gestão de Processos e Negócios: saber modelar e 
interpretar modelagem de negócios com BPNM Versão 1.2 ou superior. Utilizar o software Astah Community 
6.1 ou versão superior, para modelar os diagramas da UML e gerar códigos fonte nas linguagens de 
programação previstas neste edital. Saber desenvolver e interpretar programas de computador, utilizando 
as linguagens de programação e o software Astah Community 6.1 ou versão superior, indicados nesse 
edital, a partir dos diversos documentos e diagramas da UML utilizados na Engenharia de Software.  
4. Segurança de computadores e da Informação: Políticas de Segurança, Segurança de acesso lógico, 
Segurança física, Plano de contingência, Controle de acesso. Disponibilidade, Integridade e Sigilo. 
Autenticação, Criptografia. Certificação digital. Assinatura digital. Golpes na Internet: Furto de identidade 
(Identity theft), Fraude de antecipação de recursos (Advance fee fraud), Phishing, Pharming, Golpes de 
comércio eletrônico, Boato (Hoax) e Prevenção. Ataques na Internet : Exploração de vulnerabilidades, 
Varredura em redes (Scan), Falsificação de e-mail (E-mail spoofing), Interceptação de tráfego (Sniffing), 
Força bruta (Brute force), Desfiguração de página (Defacement), Negação de serviço (DoS e DDoS) e 
Prevenção. Códigos maliciosos (Malware): Vírus, Worm, Bot e botnet, Spyware, Backdoor, Cavalo de troia 
(Trojan), Rootkit e Prevenção. Outros riscos: Cookies, Códigos móveis, Janelas de pop-up, Plug-ins, 
complementos e extensões, Links patrocinados, Programas de distribuição de arquivos (P2P), 
Compartilhamento de recursos e Prevenção. Mecanismos de segurança. Segurança de computadores. 
Segurança de redes. Conceitos gerais; Conceitos de Criptografia; Conceitos de Certificação Digital; 
Classificação de informações; Norma NBR ISO/IEC 27001:2006 e 27002:2005: Análise/Avaliação e 
tratamento dos riscos; política de segurança da informação; gestão de ativos; controle de acessos; 
aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação; gestão da continuidade do negócio; 
tecnologia da informação; técnicas de segurança; sistemas de gestão de segurança da informação.  
5. Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) e Banco de Dados: Bancos de dados: 
fundamentos, características componentes e funcionalidades. Modelos de Bancos de Dados. 
desenvolvimento, rede e administração de banco de dados, considerando Banco de dados Oracle 11g, 
MySQL Community Server 5 e PostgreSQL 9, ou versões superiores. Projeto de Banco de Dados: modelos 
conceitual, lógico e físico. Modelo relacional e Diagrama Entidade-Relacionamento (DER). Modelar Bancos 
de Dados utilizando os aplicativos brModelo 2.0, Enterprise Architect 8, Power Designer 15, DBDesigner 4 e 
MySQL Workbench 5.2, ou versões superiores. Linguagem de Consulta Estruturada (SQL): comandos das 
Linguagens de Manipulação de Dados (DML), Definição de Dados (DDL), Controle de Dados (DCL), 
Transação de Dados (DTL) e Consulta de Dados (DQL). Transformação entre modelos: derivação do DER 
para esquema relacional e engenharia reversa de modelos relacionais. Engenharia reversa de arquivos e 
normalização de dados. Gerenciamento de transações: fundamentos e aspectos de recuperação e 
integridade, controle de concorrência e indexação. Banco de Dados Oracle: saber utilizar, interpretar e 
avaliar comandos, declarações e programas SQL (DML, DDL, DCL, DTL e DQL), PL/SQL, Restrições, 
Gatilhos, Procedimentos, Cursores e Tratamento de exceções, nos bancos de dados Oracle 11g, MySQL 5e 
PostgreSQL 9, ou versões superiores. Instalação, organização física e lógica e segurança dos SGBD Oracle 
11g, MySQL 5 e PostgreSQL 9, ou versões superiores. Conhecer os conceitos, reconhecer o uso e saber 
usar a extensão espacial PostGIS 2 ou versão superior. 6. Rede de computadores: Conceitos básicos: 
saber os fundamentos de rede de computadores, tipos de redes, topologias lógica e física, ativos de rede e 
demais componentes, transmissão de dados e arquiteturas. Instalação, configuração, administração, 
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identificação de problemas, arquiteturas, solução de problemas e manutenção  de redes de computadores 
com sistema operacional Windows Server 2008 e Linux RedHat e Fedora. Protocolos: TCP/IP 
(fundamentos, arquitetura, classes de endereçamento IP, máscara de rede, segmentação de rede, 
protocolos IP, ARP, RARP, ICMP, UDP, TCP, DNS, Telnet, FTP, SSH, SNMP, POP3, IMAP, Ping, SMTP, 
HTTP e DHCP). Cabeamento: fundamentos, tipos de cabos de rede (par trançado e fibra ótica), 
características, emprego, instalação, construção de cabos de rede; topologias lógica e física de redes e 
cabeamento estruturado. Redes LAN, MAN, WAN, redes sem fio, domésticas e inter redes: definições, 
características, equipamentos, componentes, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; rede 
Ethernet (IEEE 802.3 a IEEE 802.3ae) e LAN sem fio (IEEE 802.11a a 802.11n). Equipamento de 
comunicação de dados e redes (fundamentos, características, emprego, configuração, instalação e 
protocolos): modem, repetidor, hub, ponte, switch e roteadores. Saber usar e reconhecer o uso do software 
Cisco Packet Tracer 5.3 e versões superiores. Saber os conceitos de virtualização e proxy. Reconhecer o 
uso e saber usar Microsoft Hyper-V Server 2012 e Squid 3, ou versões superiores. 7. Arquitetura e 
Tecnologias de Sistemas de Informação: Datamining e Datawarehouse: conceitos, arquiteturas, 
modelagem, algoritmos, reconhecer o emprego e saber usar. 8. Governança e gerência de TI: Framework 
CoBIT 4.0 e Modelo ITIL v3, ou versões superiores: conceitos, arquiteturas, reconhecer o emprego e saber 
usar. 
 Referências bibliográficas:  
1. ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005 - Tecnologia da informação - Técnicas de segurança - Código de prática para 
a gestão de segurança da informação. 
2. ABNT NBR ISSO/IEC 27001:2006 - Tecnologia da Informação - Técnicas de segurança - Sistemas de gestão 
de segurança da informação - Requisitos. 
3. ABNT. NBRISO/IEC 12207 - Tecnologia de informação - Processos de ciclo de vida de software. 
4. ÁGIL 1. Desenvolvimento ágil. Disponível em: <http://desenvolvimentoagil.com.br>. Acesso em: 29 set. 2013. 
5. ASTAH COMMUNITY 6.7 Software de modelagem UML, documentação e geração de código fonte. Disponível 
em <http://astah.net/editions/community>. Acesso em 29 ago. 2013. 
6. ASTAH. Astah UML e Community - Software de modelagem UML, documentação e geração de código fonte. 
Disponível em <http://astah.net/editions/uml>. Acesso em: 29 ago. 2013. 
7. ASTELS, David; MILLER, Granville e NOVAK, Miroskav. Extreme programming: guia prático. Rio de Janeiro: 
Campus, 2002. 
8. BARTIÉ, Alexandre. Garantia da Qualidade de Software. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
9. BLAHA, Michael, RUMBAUGH, James; Modelagens e projetos baseados em objetos. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2006. 
10. BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James e JACOBSON, Ivar. UML Guia do Usuário. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2006. 
11. BPMN. Modelagem de negócios versão 1.2 ou superior. Disponível em: 
<http://www.omg.org/spec/BPMN/1.2>. Acesso em: 29 set. 2013. 
12. BRMODELO. brModelo 2.0, ou versão superior. Ferramenta de modelagem de banco de dados. Disponível 
em: <http://www.sis4.com/brmodelo>. Acesso em 29 ago. 2013. 
13. CERT.br. Cartilha de Segurança para Internet (Partes de 1 a 14) e Glossário. Disponível em <http://cartilha.- 
cert.br/>. Acesso em: 29 ago. 2013. 
14. CHRISSIS, Mary Beth; KONRAD, Mike e SHRUM, Sandra. CMMI for Development: Guidelines for Process 
Integration and Product Improvement. 3. ed. SEI Series in Software Engineering. Addison-Wesley. 
15. CMMI1. Modelo de maturidade. Disponível em: <http://www.isdbrasil.com.br/index.php>. Acesso em 29 ago. 
2013. 
16. CMMI2. Modelo de maturidade. Disponível em: <http://www.sei.cmu.edu/reports/10tr033.pdf>. Acesso em 29 
ago. 2013. 
17. CoBIT. Documentação, ferramenta e framework. Disponível em <http://www.isaca.org/Knowledge-
Center/COBIT/Pages/Overview.aspx>. Acesso em: 29 set. 2013. 
18. COCKBURN, Alistair. Escrevendo casos de uso eficazes. Porto Alegre : Bookman, 2005. 
19. DAMAS, Luís. SQL - Structured Query Language. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
20. DATE, C. J. Banco de Dados. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
21. DBDesigner 4. Ferramenta de modelagem de banco de dados. Disponível em: 
<http://fabforce.net/dbdesigner4/>. Acesso em 29 ago. 2013. 
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22. DEITEL, H. M. & DEITEL, P. J. Java, como programar. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
23. DEMARCO, Tom. Análise Estruturada e Especificação de Sistemas. Paulo: Editora Campus, 1989. 
24. ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. São Paulo: Pearson 
Education, 2011. 
25. Extreme Programming. Documentação do modelo de desenvolvimento de software XP O Guia do Scrum. 
Disponível em: <http://www.extremeprogramming.org>. Acesso em: 29 ago. 2013. 
26. FILHO, Wilson de Pádua Paula. Engenharia de Software – Fundamentos, Métodos e Técnicas. 2. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2003. 
27. FONTES, Edison. Praticando a segurança da informação: orientações práticas alinhadas com: norma NBR 
ISO/IEC 27002, Norma NBR ISO/IEC 27001, norma NBR 15999-1, COBIT, ITIL. Rio de Janeiro: Brasport, 2008. 
28. GILLENSON, Mark L. Fundamentos de Sistemas de Gerência de Banco de Dados. Rio de Janeiro: LTC, 
2006. 
29. GREENWALD, Rick; STACKOWIAK, Robert e STERN, Jonathan. Oracle Essencial - Base de Dados Oracle 
11g. 4. ed. São Paulo: Alta Books, 2009. 
30. GUEDES, Gilleanes T. A. UML, Uma abordagem prática. São Paulo: Novatec, 2004. 
31. HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de Dados. 6. ed. Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS, 
Sagra Luzzatto, 2010. 
32. HYPER-V. Solução de virtualização de servidores baseada em hipervisor HYPER-V Server 2012. Disponível 
em: <http://www.microsoft.com/pt-br/server-cloud/hyper-v-server/default.aspx>. Acesso em: 29 set. 2013. 
33. IFPUG. CPM 4.3, ou versão superior. Disponível em: <http://www.ifpug.org/>. Acesso em 29 ago. 2013. 
34. ITIL. Documentação, ferramenta e framework. Disponível em <http://www.itil-officialsite.com>. Acesso em: 
29set. 2013. 
35. JCREATOR LE V.5. Ambiente integrado para o desenvolvimento de software (IDE) em Java. Disponível em 
<http://www.jcreator.org/download.htm>. Acesso em: 29 ago. 2013. 
36. KORTH, Henry F, SILBERSHATZ, Abraham e SUDARSHAN S. Sistema de Banco de Dados. São Paulo: 
Makron Books, 1999. 
37. KOSCIANSKI, André; SOARES, Michel dos Santos. Qualidade de Software. 2 ed. São Paulo: Novatec 
Editora, 2007. 
38. KRUCHTEN, Philippe. Introdução ao RUP - Rational Unified Process. Rio de Janeiro: Editora Ciência 
Moderna Ltda, 2003. 
39. LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao 
desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 
40. MAGALHÃES, Ivan Luizio. Gerenciamento de serviços de TI na prática: uma abordagem com base na ITIL: 
inclui ISO/IEC 20.000 e IT Flex. São Paulo: Novatec, 2007. 
41. MANZANO, Jose Augusto N. G. MySQL 5.5 - Interativo - Guia Essencial de Orientação e Desenvolvimento. 
São Paulo: Érica, 2011. 
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Prefeitura Municipal de Cataguases 
Concurso Público Edital nº 001/2014 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
Ágora Consultoria Ltda 64

52. NASCIMENTO, Marcelo Brenzink; TAVARES, Alexei Corrêa. Roteadores e Switches - Guia de Configuração 
para Certificação CCNA. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2006. 
53. NESMA. Manual 2.1., ou versão superior. Disponível em: <http://www.nesma.nl/section/home/>. Acesso em 
29ago. 2013. 
54. ORACLE 1. Página eletrônica do Oracle 11g (Resumo, Downloads, Documentação, Saiba mais e 
Comunidade), ou versão superior. Disponível em <http://www.oracle.com/technetwork/pt/database/enterprise-
edition/overview/index.html>. Acesso em: 29 ago. 2013. 
55. ORACLE 2. Ajuda do Oracle 11g (Ajuda eletrônica integrada ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados 
Oracle 11g e versões superiores). 
56. ORACLE 3. Oracle Database Express Edition 11g Release 2. Sistema Gerenciador de Banco de Dados 
Oracle 11g e versões superiores. Disponível em 
<http://www.oracle.com/technetwork/pt/indexes/downloads/index.html#database>. Acesso em: 29 ago. 2013. 
57. PAGE-JONES. Meilir. Projeto Estruturado de Sistemas. São Paulo: McGraw-Hill Ltda., 1988. 
58. POSTGIS. Extensão espacial versão 2 ou superior. Disponível em: < http://postgis.net/2012/12/03/postgis-2-0-
2>. Acesso em: 29 set. 2013. 
59. POSTGRESQL 1. Página eletrônica do Postgresql 9 ou versão superior. Disponível em 
<http://www.postgresql.org.br/>. Acesso em: 29 set. 2013. 
60. POSTGRESQL 2. Página eletrônica do Postgresql 9 ou versão superior. Disponível em 
<http://www.postgresql.org/>. Acesso em: 29 set. 2013. 
61. POSTGRESQL 3. Ajuda do Postgresql 9 (Ajuda eletrônica integrada ao Sistema Gerenciador de Banco de 
DadosPostgresql 9 e versões superiores). 
62. PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software - 5. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2002. 
63. PRICE, Jason. Oracle Database 11g SQL - Domine SQL e PL/SQL no banco de dados Oracle. Porto Alegre: 
Bookman, 2009. 
64. RATIONAL SOFTWARE CORPORATION. Rational Unified Process. Disponível em: 
<http://www.wthreex.com/rup/v711_ptbr/index.htm>. Acesso em: 29 ago. 2013. 
65. REZENDE, Pedro Antonio Dourado. Criptografia e Segurança na Informática. Apostila - Capítulos 1, 2, 3 e 4 
[pdf] e Apêndices A e B [pdf]. Disponível em: <http://www.cic.unb.br/~rezende/sd.php>. Acesso em 29 ago.2013. 
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77. SYBASE. Power Designer. Ferramenta de modelagem de banco de dados. Disponível em: 
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84. YOURDON, Edward. Análise estruturada moderna. São Paulo: Editora Campus, 1992. 
 

005. ASSISTENTE SOCIAL  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos:  Serviço Social contemporâneo nas relações de trabalho. O Assistente Social 
no processo de trabalho institucional e suas implicações no resultado deste processo. A instrumentalidade 
no trabalho do Assistente Social. As transformações contemporâneas e suas derivações na organização e 
na gestão do trabalho. As implicações deste processo no trabalho do assistente social. Planejamento, 
gestão, elaboração e execução de projetos sociais. Ética profissional em Serviço Social e o Código de Ética 
do Assistente Social. A seguridade social brasileira, histórico da previdência social no Brasil e o processo da 
reforma da previdenciária brasileira. A atuação profissional na previdência e o projeto ético-político do 
assistente social. 
Referências bibliográficas:  
ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. Coleção 
Mundo do Trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999. BENJAMIN, Alfred. A entrevista de ajuda. 6. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1991. BRASIL. CEFESS. Código de Ética Profissional do Assistente Social, Lei 
8.662/93. 3. ed., Brasília, 1997. BRASIL. Conselho Federal de Serviço Social (Org.). O Estudo social em 
perícias, laudos e pareceres técnicos: contribuição ao debate do judiciário, no penitenciário e na previdência 
social. São Paulo: Cortez, 2003. BRASIL. Lei n. 8.742/93. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. 
DUARTE, Adriana. O processo de reforma da previdência social pública brasileira: um novo padrão de 
regulação social do Estado. Revista Serviço Social & Sociedade, São Paulo, v. 24, n.73, p.120-41, mar. 
2003. ARMANI, Domingos. Como elaborar projetos sociais. Porto Alegre: Tomo, 2003. Coleção Amencar. 
FERNANDES, Ana Elizabete Simões da Mota. Cultura da crise e seguridade social: um estudo sobre as 
tendências da previdência e da assistência social brasileira nos anos 80 e 90. São Paulo: Cortez, 2000. 
GUERRA, Yolanda. Instrumentalidade do processo de trabalho e serviço social. Revista Serviço Social e 
Sociedade, São Paulo, n. 62, 2000. IANOMOTO, Marilda Vilela. O serviço social na contemporaneidade: 
trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 1998. Primeira Parte. BRAGA, Léa e CABRAL, Maria 
do Socorro (orgs). O serviço social na previdência: trajetória, projetos profissionais e saberes. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
 

006. AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

Português: ver programa item I.I. 
Matemática: ver programa item II.I. 
Conhecimentos Específicos:  Informática: Microcomputador com base em Processadores Intel e AMD: 
conhecimentos técnicos, configurações. Noções básicas de operação de microcomputadores, notebooks e 
periféricos, conhecimento de hardwares e softwares. Redes de computadores: definição, conceitos, 
montagem, configuração, utilização e recursos. Sistema Operacional Windows 7: instalação, configuração, 
utilização de recursos. Microsoft Office 2010: componentes, instalação, configuração, utilização dos 
recursos. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook e OneDrive, Google Chrome. Instalação e 
configuração de impressoras, impressão de documentos. Dispositivos de armazenamento. Backup.  
Referências Bibliográficas 
Windows 7 - Guia do Produto; Dicas e truques para Windows 7 - Uma coletânea dos melhores posts do 
Blog do Windows mostram como tirar o melhor proveito do seu Windows 7. Gabriel Tonobohn (Org.) 
Oct/Dez – 09, Microsoft Office 2010 - Guia do Produto, Ajuda on-line Windows 7, Microsoft Office 2010, 
Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook, OneDrive disponível em microsoft.com.br. Ajuda on-line do 
Google Chrome. Ajuda on-line intel.com.br; Ajuda on-line amd.com.br.  
- Abdalla, Samuel Liló. Informática para concursos públicos / Samuel Liló Abdalla, André Guesse. – São 
Paulo: Saraiva, 2012  
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- Informática para concursos: [teoria e questões] / João Antonio Carvalho. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
808 p. 17x24 cm – (Provas e concursos) 
Legislação - Lei Orgânica de Cataguases: Disposições Preliminares, Da Competência Municipal, Da 
Administração Municipal (TÍTULO V); Disposições Gerais; Dos Atos Municipais; Dos Tributos Municipais. 
Das Políticas Municipais: Capítulo IX - Seção I - Da Política de Saúde; Seção II - Da Política Educacional, 
Cultural e Desportiva; Seção III - Da Política de Assistência Social; Seção IV - Da Política Urbana; Seção V - 
Da Política de Meio Ambiente. 
Referência Bibliográfica 
Lei Orgânica do Município de Cataguases de 07 de setembro de 1990. 
 

007. AUXILIAR DE OBRAS E MANUTENCAO  

Português: ver programa item I.I. 
Matemática: ver programa item II.I. 
 

008. AUXILIAR DE SERVICO ESCOLAR  

Português: ver programa item I.I. 
Matemática: ver programa item II.I. 
 

009. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  

Português: ver programa item I.I. 
Matemática: ver programa item II.I. 
 

010. BIOLOGO  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Ecologia, entomologia, epidemiologia e controle de zoonoses, leptospirose, 
raiva, leishmaniose (visceral e cutânea), esquistossomose, dengue, febre amarela, malária, febre maculosa, 
toxoplasmose, doença de chagas, febre do nilo ocidental, hantaviroses, biologia e controle de roedores, 
vetores, artrópodes, animais peçonhentos e reservatórios. 
Referências Bibliográficas 
1. Guia de Vigilância Epidemiológica. Brasília. 6º Edição. 2005. Capítulos: 1, 2, 3, 5, 6 (Dengue p. 231-253; 
Doença de Chagas p. 282-296; Esquistossomose Mansônica p. 297-306; Febre Amarela p. 307-324; Febre 
do Nilo Ocidental p. 325-329; Febre Maculosa Brasileira p. 330-343; Hantaviroses p. 395-408; Leishmaniose 
Tegumentar Americana p. 444-466; Leishmaniose Visceral p. 467-501; Leptospirose p. 502-520; Malária p. 
521-540; Raiva p. 603-632). 
2. Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), Brasília, 2002. 
3. Dengue. Instruções Para Pessoal de Combate ao Vetor. Manual de Normas Técnicas, 2001. 
4. Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde. Manual de Leptospirose. Brasília, 1999. 
5. Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde. Manual de Controle de Roedores. Brasília, 2002. 
6. Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde. Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por 
Animais Peçonhentos. Brasília, 2001. 
7. Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde. Manual de Controle da Leishmaniose Tegumentar 
Americana. Brasília, 2000. 
8. Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde. Manual de Controle da Leishmaniose Visceral. 
Brasília, 2004. 
9. Secretaria de Estado da Saúde. Febre Maculosa. Informe Técnico. 2001. 
10. Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde. Manual de Vigilância Epidemiológica de Febre 
Amarela. Brasília, 1999. 
11. Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde. Morcegos em Áreas Urbanas e Rurais: Manual de 
Manejo e Controle. Brasília, 1996. 
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12. Manual Técnico do Instituto Pasteur. Vacinação Contra a Raiva de Cães e Gatos. São Paulo, 1999. 
13. Manual Técnico do Instituto Pasteur. Manejo de Quirópteros em Áreas Urbanas. São Paulo, 2003. 
14. Código Sanitário Municipal – capítulo XVIII, parte VII e parte X. 
15. Freitas M.G. et al. Entomologia e Acarologia Médica e Veterinária, 4º Edição, Belo Horizonte, 253p., 
1978. 
16. Odum. E.P. Fundamentos de Ecologia. Editora Fundação Calouste Gulbenbian. 7º Edição. 2004. 
17. Consoli, Rotraut A.G.B., Oliveira, R.L. Principais Mosquitos de Importância Sanitária no Brasil, Editora 
FIOCRUZ. 1º Edição, 1994. 
18. Neves D.P. Parasitologia Humana. Editora Atheneo. 11º Edição. 2005. 
 

011. BOMBEIRO  

Português: ver programa item I.I. 
Conhecimentos Específicos:  1. Materiais hidráulicos e serviços de atendimento: plantas de instalações 
hidráulicas e sanitárias, simbologias e especificações, escolha do material apropriado e execução do 
trabalho; executar os serviços hidráulicos e sanitários, como, assentamento de tubulações de água, 
registros, descargas peças e acessórios sanitários; atender solicitações de usuários do serviço de 
abastecimento de água da Administração Municipal, de acordo com ordem de serviço recebida de superior 
hierárquico, bem como: instalar louças sanitárias, chuveiros, válvulas e outros equipamentos nos imóveis 
que integram o Patrimônio Municipal, reforçando as intersecções dos tubos e conexões de PVC, ferro 
maleável, cobre, entre outros, reservatórios tipos, instalação e manutenção. 2. Ferramentas: ferramentas 
manuais e elétricas. 3. Manutenção predial hidráulica: detectar partes ou peças defeituosas, substituindo-as 
ou reparando-as, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, materiais de vedação para devolver à 
instalação hidráulica condições normais de funcionamento. 4. Equipamentos de segurança: equipamentos 
de proteção individual (EPI): observar e cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho; executar 
outras tarefas correlatas com a formação, com a função e com a área de atuação, colaborando para o 
permanente aprimoramento da prestação de serviços à população.  
Prova Prática conforme item 6.5. 
Referências Bibliográficas 
Catálogos de ferramentas para trabalhar com instalações hidráulicas.  
Catálogos dos fabricantes de materiais hidráulicos.  
PÁGINAS DA INTERNET  
http://www.tigre.com.br  
http://www.amanco.com.br 
http://www.eluma.com.br 
 

012. BORRACHEIRO  

Português: ver programa item I.I. 
Matemática: ver programa item II.I. 
Conhecimentos Específicos:  Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de 
execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental. de utensílio e equipamentos. Noções de 
segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Segurança aplicada à troca 
de pneus e rodas. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de borracheiro. 
Reparos a frio e a quente, rebater e alinhar rodas, aros e componentes das rodas dos veículos, calibrar, 
trocar válvulas e/ou fazer cortes e remendos a frio, em borrachas em geral e recauchutagem. 
Conhecimentos das técnicas de montagem e desmontagem de pneus, calibragens utilizadas nos diversos 
tipos de pneus, medidas de pneus e rodas. Desgaste de pneus, pressão e temperatura. 
Referências Bibliográficas 
Apostilas, Internet, livros didáticos sobre o assunto, Manuais Técnicos dos fabricantes de pneus e 
equipamentos acessórios pertinentes ao trabalho do borracheiro. 
 



Prefeitura Municipal de Cataguases 
Concurso Público Edital nº 001/2014 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
Ágora Consultoria Ltda 68

013. CALCETEIRO  

Português: ver programa item I.I. 
Matemática: ver programa item II.I. 
Prova Prática conforme item 6.6. 
 

014. COLETOR DE LIXO  

Português: ver programa item I.I. 
Matemática: ver programa item II.I. 

015. CONTADOR  

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
Conhecimentos Específicos: Contabilidade Pública: Introdução e Noções Básicas de Administração 
Pública. As necessidades públicas e serviços públicos. As aziendas públicas: conceito, elementos, 
características, categorias, grupos econômicos públicos. A administração pública e seus momentos: a 
organização, a gestão e a contabilidade pública. A Contabilidade Pública: conceito, objeto e fins. A 
Organização: O organismo das aziendas públicas; o organismo direto, o indireto e o auxiliar. O organismo 
político - constitucional e o organismo administrativo. O comando, a coordenação e o sistema de controle 
(interno e externo) da atividade administrativa. A Gestão: A gestão das aziendas públicas nos seus vários 
aspectos. O exercício e o período administrativo. Regimes Contábeis. Gestão Financeira: entradas e saídas 
financeiras. Equilíbrio financeiro, Receita Pública: conceito e classificação, receita orçamentária e 
extraorçamentária. Estágios, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, restituição e anulação de 
receitas, escrituração contábil da restituição e anulação das receitas. Dívida Ativa e escrituração contábil da 
Dívida Ativa. Despesa Pública: conceito, classificação econômica, classificação funcional-programática, 
estágios da despesa. Licitação, conceituação, modalidades, tipos de licitação, princípios e objeto da 
licitação, finalidades e fases de um procedimento licitatório. O Inventário: Introdução. Material permanente, 
material de consumo, reaproveitamento, movimentação, alienação e outras formas de desfazimento de 
material. O Patrimônio: O patrimônio das aziendas públicas. Estudo qualitativo e quantitativo do patrimônio. 
Patrimônio financeiro e patrimônio permanente. Bens de Estado. Dívida Pública. Ativo e Passivo e Saldo 
Patrimonial. A avaliação do patrimônio em face da legislação brasileira. O patrimônio das entidades 
autárquicas, das fundações, das empresas e das sociedades de economia mista. Escrituração das 
variações patrimoniais resultantes e independentes da execução orçamentária. O Orçamento: Orçamento 
Público. Seus aspectos principais. Matéria orçamentária. Preceitos legais e constitucionais. Tipos de 
orçamento. Princípios orçamentários. Estrutura e elaboração do orçamento. Planos de Desenvolvimento. 
Orçamento Plurianual de Investimentos. Orçamento=Programa. A classificação funcional-programática. 
Créditos adicionais. Aberturas de créditos. A cobertura financeira. Indicação e especificação de recursos. 
Vigência. Contabilização. Escrituração: Os conhecimentos e informações visados pelas revelações 
contábeis e estatísticas nas entidades públicas. Prática de escrituração. Modelo para contabilização das 
operações típicas numa administração pública Estadual ou Municipal: introdução, finalidade e aplicação. 
Sistemas Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de Compensação, lançamentos específicos e especiais. 
Escrituração das operações típicas das entidades públicas nestes quatro sistemas (Orçamentário, 
Financeiro, Patrimonial e Compensado). Escrituração das variações patrimoniais resultantes e 
independentes da execução orçamentária. Registro e lançamentos de enceramento de exercício. Registro, 
controles, classificação de receitas e despesas e elaboração de relatórios da aplicação dos recursos 
obrigatórios na Educação, conforme artigo 212 da Constituição Federal, Emenda Constitucional número 14, 
Leis federais 9.934 (Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira) e nº 9.424 (Lei que criou o 
Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEP). Balanços e a 
Demonstração das Variações Patrimoniais: Do exame e fechamento dos balanços: conferências e 
conciliações necessárias. As operações de determinação dos resultados financeiros e patrimonial do 
exercício. Balanços Orçamentários, Financeiro Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais. 
Demais anexos da Lei Federal nº 4.320/64. Relatório da Gestão: Elaboração, montagem e anexos do 
Relatório da Gestão, prestação e julgamento de contas. Relatório e Prestação de Contas da Secretaria de 
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Educação, conforme Resolução nº 512/98 do Tribunal de Contas do Estado. A Nova Lei de 
Responsabilidade Fiscal: Toda a legislação adotada pela Lei Complementar 101/2000. 
Referências Bibliográficas 
KOHAMA, Hélio. Contabilidade Pública - Teoria e Prática. 5ª ed. Atlas. 
ANGÉLICO, João. Contabilidade Pública. Ed. Atlas, 8ª ed. 1995. 
JACINTHO, Roque. Contabilidade Pública. Ed. Atlas. 
HABCKOST, Fernando Tadeu Soledade. Contabilidade Governamental - Uma Abordagem Prática. Sagra. 
HELLY L. MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro. 21ª ed. Malheiros Editores Ltda. 1996 - São Paulo. 
BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 15ª ed. Forense. 2001. 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL/ 1988 E CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
Lei Federal nº 4.320/64 comentada e suas alterações. J. Teixeira Machado Jr. E Heraldo da Costa Reis. 
IBAM - RJ. 
Licitação - Leis Federais nºs. 8.666/93, 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98 
Leis Federais nºs 9.394 e 9.424 (Nova LDB e FUNDEP). 
Lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal 
Portaria nº 42/99 - MOG. 
Portaria Interministerial nº 163/01 
Portarias STN (Secretaria do Tesouro Nacional) nº 180, 325, 326, 328, 339. 
Demais livros didáticos, disponíveis sobre Contabilidade Pública. 
 

016. DISCIPLINARIO  

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
 

017. ECONOMISTA  

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
Conhecimentos Específicos:  Introdução à Economia – Escassez e problemas econômicos fundamentais. 
Organização econômica. Princípios da economia. Interdependência e ganhos de comércio: Possibilidades 
de produção; Especialização e comércio; Vantagem comparativa, vantagem absoluta e custo de 
oportunidade. Microeconomia - Demanda do Consumidor: Curvas de indiferença e limitação orçamentária; 
Equilíbrio do consumidor e mudanças pela variação de preços e renda; Curva de demanda; Variáveis que 
afetam a demanda. Oferta do Mercado: Variáveis que afetam a oferta; Curva de Oferta. Equilíbrio do 
mercado de bens e serviços. Elasticidades. Classificação dos bens: Normais; Inferiores; Bem de Giffen; 
Substitutos; Complementares. Excedente do consumidor, excedente do produtor e excedente total. Oferta 
do Produtor: Teoria da produção; Fatores de produção; Função de produção e suas propriedades; 
Isoquantas; Função de produção com proporções fixas e variáveis; Combinação ótima de fatores; Firma 
multiprodutora. Custos: Custos de produção; Conceitos; Curva de isocustos; Custo fixo e variável, custo 
médio e custo marginal. Estruturas de mercado: Concorrência perfeita; Monopólio; Concorrência 
monopolística; Oligopólio. Macroeconomia - Contabilidade Nacional: Conceito e quantificação da renda e do 
produto; Produto e renda das empresas e das famílias; Gastos e receitas do Governo. Balanço de 
pagamentos: Conta de transações correntes; Conta de capital; Conceitos de déficit e superávit. Contas 
nacionais do Brasil. Números índices. Tabela de relações insumo/produto. Moeda e Bancos: Funções da 
moeda; Demanda por moeda; Bancos e oferta de moeda; Definição de moeda e quase-moeda; Multiplicador 
da moeda; Instrumentos de controle monetário. Determinação da Renda e do Produto Nacionais: Modelo 
keynesiano básico; Equilíbrio entre oferta agregada e demanda agregada; Multiplicador keynesiano de 
gastos; Interligação entre o lado real e monetário; Modelo IS-LM. Inflação: Causas e efeitos da inflação; 
Teoria quantitativa da moeda; Curva de Philips; Inflação e políticas de estabilização; Inflação de demanda e 
de custos; Imposto inflacionário. Produção e crescimento econômico: Importância e determinantes da 
produtividade; Crescimento econômico e políticas públicas; Modelos de crescimento econômico. Economia 
do Setor Público - Racionalidade econômica da existência do governo. Eficiência dos mercados 
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competitivos. Falhas do mercado. Equilíbrio geral e teoria do bem-estar. Ótimo de Pareto. Bens públicos. 
Teoria da escolha pública. Externalidades. Objetivos da política fiscal e funções do governo. Teoria da 
tributação: Conceitos de equidade, progressividade, neutralidade e simplicidade. Impostos com base de 
incidência na renda, no patrimônio e no consumo. Imposto sobre o valor adicionado. Cálculo do imposto por 
dentro e por fora. Sistema tributário na Constituição Brasileira de 1988. Gastos públicos: Conceitos; 
Medidas; Modelos de gastos públicos. Política fiscal e política monetária. Federalismo fiscal. Títulos 
públicos, déficit público e dívida pública. Imposto inflacionário, senhoriagem e Curva de Laffer. 
Financiamento do déficit público. Evolução do setor público na economia brasileira: Estado e empresas 
estatais no desenvolvimento econômico; Finanças públicas entre 1964 e 1980; Finanças públicas no regime 
de alta inflação (1981/1994); Política fiscal brasileira no período 1995/1998. Tópicos especiais sobre 
finanças públicas: A lógica da privatização e o Plano Nacional de Desestatizações - PND; Teoria da 
regulação e agências de controle. Orçamento e Contabilidade Pública - Orçamento Público: Evolução 
histórica e correlação orçamento/planejamento; Princípios orçamentários; Orçamento tradicional e 
orçamento-programa; Orçamento na Constituição Brasileira de 1988: Plano plurianual; Lei de diretrizes 
Orçamentárias; Lei orçamentária anual. Plano Plurianual (PPA) 2008-2011 do Governo Federal. Processo 
de elaboração da proposta orçamentária. Classificações orçamentárias da despesa e da receita. Créditos 
adicionais. Execução do orçamento e controle da execução orçamentária: Programação da despesa; 
Empenho; Liquidação da despesa; Pagamento das despesas; Suprimento de Federal N° 8.666/1993): 
Conceito; Finalidades; Princípios; Objeto; Obrigatoriedade; Dispensa; Inexigibilidade; Modalidades. Pregão 
Eletrônico (Decreto Federal N° 5.450/2005). Contrato Administrativo: Conceito, formalização, alteração, 
execução, inexecução e rescisão. Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar N° 
101/2000): Princípios, objetivos e efeitos no planejamento e no processo orçamentário; Limites para 
despesas de pessoal; Limites para a dívida; Gestão patrimonial; Mecanismos de transparência fiscal, 
controle e fiscalização. Contabilidade Pública: Contabilidade orçamentária e financeira; Contabilidade 
patrimonial e industrial; Balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações 
patrimoniais. Planejamento Estratégico - Conceitos. Princípios. Planejamento estratégico, planejamento 
tático e planejamento operacional. Elaboração e implementação do planejamento estratégico: Diagnóstico 
estratégico externo; Diagnóstico estratégico da organização; Missão; Visão; Valores; Construção de 
cenários. Controle e avaliação do planejamento estratégico. Auditoria de desempenho e de resultados. 
Projetos - Planejamento e projetos: Conceitos; Níveis de decisão; Projetos empresariais e projetos públicos. 
O lado humano dos projetos. Projetos e novas tecnologias de produção e de gestão: Produção em massa; 
Impacto das novas tecnologias. Novas tecnologias de gestão. Sistema JIT, Sistema KANBAN. Tecnologias 
potencializadas de gestão. Projetos estratégicos: Conceito; Projeto no contexto do planejamento 
estratégico. Estudo de mercado. Tamanho e localização de projetos. Análise econômicofinanceira de 
projetos: Decisão de investir; Custo de oportunidade; Horizonte de planejamento; Fluxo de caixa; 
Depreciação; Taxa mínima de atratividade; Valor presente líquido; Taxa interna de retorno; Comparação 
entre alternativas de investimentos. Projetos e meio ambiente. Financiamento de projetos. Gerência da 
execução de projetos. Avaliação de projetos públicos. 
Referências Bibliográficas 
CLEMENTE, Ademir. Projetos empresariais e públicos. São Paulo: Atlas, 2008. 
GIACOMONI, James. Orçamento público. São Paulo: Atlas, 2005. 
GIAMBIAGI, Fábio e ALÉM, Ana Cláudia. Finanças públicas: teoria e prática no Brasil. Rio de Janeiro: 
Campus, 2001. 
LOPES, Luiz Martins e VASCONCELLOS, Marco A. Sandoval de. (Orgs) Manual de macroeconomia básico 
e intermediário. São Paulo: Atlas, 2000. 
MACHADO JR, J. Teixeira e COSTA REIS, Haroldo da. A Lei 4.320 comentada. Rio de Janeiro: IBAM, 
2003. 
MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia. Rio de Janeiro: 
Campus, 2001. 
MANKIW, N. Gregory. Macroeconomia. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia, práticas. São 
Paulo: Atlas, 2007. 
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RIANI, Flávio. Economia do setor público: uma abordagem introdutória. São Paulo: Atlas, 1997. 
VASCONCELLOS, Marco A. Sandoval de. Economia: micro e macro. São Paulo: Atlas, 2001. 
 

018. ELETRICISTA DE AUTO  

Português: ver programa item I.I. 
Conhecimentos Específicos: Noções de eletrotécnica e eletrônica: corrente elétrica, tensão, resistência, 
potência, materiais condutores e isolantes, eletromagnetismo, resistores, capacitores, diodos, transistores e 
circuitos integrados. Leitura e utilização de multímetros e instrumentos de medições elétricas. Montagem, 
manutenção, identificação e correção de defeitos dos seguintes sistemas e componentes eletro-eletrônicos 
de máquinas e veículos automotores: acumuladores, alimentação e injeção de combustível, partida, carga, 
ignição, iluminação, sinalização, especiais e instrumentos do painel. 
Prova Prática conforme item 6.7. 
Referências Bibliográficas 
ALMEIDA, F Amaury. Manutenção de Automóveis. Última edição. 
CHOLLET, H Motor e seus Acessórios. São Paulo, Hemus,s.d., Última edição. 
CHOLLET, H Veículos e seus Acessórios. São Paulo, Hemus,s.d., Última edição. 
JUDGE, W. ARTUR. Manual Completo do Eletricista de Automóveis. Editora Hemus, Última edição. 
PAZ, M. Arias. Manual do Automóvel. Última edição. 
 

019. ENFERMEIRO  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Conhecimento de planejamento e programação local. Sistema de 
informação. Processo de trabalho em saúde, trabalho em equipe, atribuições do enfermeiro do Programa 
Saúde da Família e Atenção Básica; Atenção Primária em Saúde: conceitos e dimensões. Saúde da Família 
e estratégia de organização da Atenção Básica; Conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS); Política 
Nacional de Saúde: Evolução Histórica; Organização do SUS: Base legal (lei 8080 e 8142/90, NOAS 
1/2002); Modelo Assistencial e Financiamento; Controle Social do SUS. Diagnóstico, planejamento e 
prescrição das ações de enfermagem. Administração do processo de cuidar em Enfermagem; Políticas 
institucionais de Humanização da Assistência. Epidemiologia, vigilância epidemiológica e vigilância em 
saúde. Biossegurança. Prevenção e controle da população microbiana. Imunização, rede de frio, cuidados e 
atuação de Equipe de Enfermagem. Organização e assistência de enfermagem à mulher, a criança, 
adolescente, ao adulto e ao idoso na perspectiva da integralidade da assistência e abordagem de 
fenômenos/eventos individuais e coletivos nos ciclos vitais. Testes imunodiagnósticos e auxiliadores de 
diagnósticos. Assistência de Enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto contagiosas, 
sexualmente transmissíveis e de doenças crônicas e degenerativas. Assistência de Enfermagem nas 
alterações clínicas em situações de urgência e emergência, com portadores de doenças agudas e crônicas, 
infecciosas. Assistência Integral à Saúde do Trabalhador; A assistência integral à saúde mental. Cuidados 
de Enfermagem em curativos e coberturas especiais. Princípios da administração de medicamentos e 
cuidados de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Ética e Legislação Profissional. 
Semiologia e semiotécnica aplicada à Enfermagem. Processo de elaboração de protocolos assistenciais, de 
projetos de pesquisa e ensino em cumprimento a legislação do SUS como ordenador da formação de 
recursos humanos para a saúde. 
Referências Bibliográficas 
- Saúde da Família 
BRASIL. Ministério da Saúde; Departamento de Atenção Básica. Guia Prático do Programa de Saúde 
da Família. Brasília, 2001 
- Guia de Vigilância Epidemiológica 
- BORGES, E.L.; SAAR, S.R.C; LIMA, V.L.A.N.; GOMES, F.S.L.; MAGALHÃES, M.B.B. Feridas: como 
tratar. Belo Horizonte: Coopmed, 2001, 130p. 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. ABC do SUS: doutrinas e 
princípios – O que há de novo na saúde? Brasília, 1990. 
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- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. 
Humaniza SUS: acolhimento com avaliação e classificação de risco: um paradigma éticoestético no fazer 
em saúde. Brasília, 2004. 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto de Desenvolvimento da Saúde. Universidade de São Paulo. 
Manual de Enfermagem. Brasília, 2001 
- MERHY, E.E.; MAGALHÃES, H.M.; RIMOLI, J.FRANCO, T.; BUENO,W.S. Programa de Saúde da 
Família (PSF): contradições de um programa destinado à mudança do modelo tecnoassistencial In: O 
Trabalho em Saúde : olhando e experenciando o SUS no cotidiano. Editora Hucitec. São Paulo, 2003 
- SOUZA, M. F. et al. Gestão da Atenção Básica: redefinindo contexto e possibilidades. Divulgação em 
Saúde para Debate. Rio de Janeiro. 2000. 
- GONÇALVES, AM; SENA, RR. A Reforma psiquiátrica no Brasil: Contextualização e reflexos sobre o 
cuidado com o doente mental na família. Revista Latino-am. Enfermagem. 2001 março, 9(2):48-55. 
- SILVESTRE, J.A. e COSTA Neto, M.M. Abordagem do idoso em programas de Saúde da Família. In: 
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 19(3); 839 - 847, Mai - Jun, 2003. 2. Atenção Primária 
- ABOU-YD, Miriam; LOBOSQUE, Ana Marta. A cidade e a Loucura: entrelaces. In: CAMPOS, C. R. ; 
MALTA,D.C. ; REIS A . T; SANTOS, A. F; MERHY, E. E ( org.). Sistema Único de Saúde em Belo 
Horizonte; reescrevendo o público. São Paulo, Xamã, 1998, p. 121 - 142. 
- ALMEIDA, M.C.P. et al. O trabalho de enfermagem e sua articulação com o processo de trabalho em 
saúde coletiva - rede básica de saúde. In: ALMEIDA, M. C. P; ROCHA, S. M. M. O trabalho de enfermagem. 
São Paulo: Cortez. 1997. 
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM. Projeto Acolher, um encontro da enfermagem com o 
adolescente brasileiro. Org: FLÁVIA Regina Souza Ramos, MARISA Monticelli; ROSANE Gonçalves 
Nitschke, Brasília, ABEN / Governo Federal, 2000. 
- BORDENAVE, J.E.D. Alguns fatores pedagógicos. Coordenação Geral de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos para o SUS. Capacitação Pedagógica para Instrutor / Supervisor. Área de Saúde. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Educação para a Saúde. Cadernos de Atenção Básica, n. 3, Brasília, DF, 2000. 
CAMPOS, César R Cidadania, Sujeito, CERSAM e Manicômios. In: Metipolá, Revista do CERSAM Leste. 
Belo Horizonte. Prefeitura de Belo Horizonte. 
- STARFIELD, B. Profissionais de Atenção Primária, subespecialistas e outros profissionais não-médicos; 
In: Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Ministério da Saúde, 
UNESCO Brasil.Brasília, 2002. pág.133-176. 
- Ato de cuidar: alma dos serviços de saúde. In: MERHY, E.E. Saúde: A cartografia do trabalho vivo. 
Emerson Elias Merhy; Editora Hucitec. São Paulo, 2002 
- ALMEIDA, M.C.P. & WITT, R.R. O modelo de competências e as mudanças no mundo do trabalho: 
implicações para a enfermagem na atenção básica no referencial das funções essenciais de saúde pública. 
In: Rev Texto Contexto Enfermagem, 2003. Out/Dez; 12(4):559-68. 
- MAIA, Carmem C.A.; LEITE, Juliana C.A.; CHOMPRÉ , Roseni R.S. O Acolhimento como mecanismo de 
Implementação do cuidado de Enfermagem. 
- MISSHINA, S.M. et al. Organização do processo gerencial no trabalho em saúde Pública. In: Almeida, 
M.C.P.; Rocha, S. M. M. O Trabalho de Enfermagem. São Paulo: Cortez, 1997. 
- VIANNA, Paula C.M: BARROS, Sônia. O Processo Saúde-Doença Mental: A Exclusão Social. REME - 
Revista Mineira de Enfermagem - Volume 6, n. 1 / 2 . JAN./Dez. 2002. 
- BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria nº 486, Política Nacional de Atenção Básica. Brasília, 29/03/2006. 
- BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Rede de Frio. 3. ed., Brasília, 
2001. 80p. 
- BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Normas de Vacinação. 3. ed., 
Brasília, 2001. 68p. 
- BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de Procedimentos para Vacinação. 4. ed., Brasília, 2001. 316p. 
por: Dr. José Geraldo Leite Ribeiro, Dra. Vanessa Guerra de Moura Von Sperling. SES, 2001. 
- BRASIL, Ministério da Saúde. Manual Técnico para o Controle da Tuberculose. Cadernos de Atenção 
Básica, n. 5. Brasília, DF, 2002. 
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- BRASIL, Ministério da Saúde. Guia para o Controle da Hanseníase. Cadernos de atenção Básica, n. 10. 
Brasília, DF, 2002. 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus: Protocolo; Cadernos de 
Atenção Básica nº 7. Brasília, 2001 
- BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde do Trabalhador. Cadernos de Atenção Básica, n. 5, Brasília, DF, 
2002. 
- PEREIRA, A. F. ; LORENZATO, A. A. C. ; ROSA, E. ; SILVA, K.V. ; CAMPOLINA, S. M. ; CARVALHO, S. 
A. Protocolo de Assistência aos Portadores de Feridas. Belo Horizonte: Prefeitura de Belo Horizonte, 2003. 
33p. 
- Epidemiologia para Municípios – http://portal.saude.gov.br/portal/Saúde da Mulher 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência ao Pré Natal : Manual Técnico. Brasília, 2000. 
- BRASIL, Ministério da Saúde. Controle do Câncer Cérvico - Uterino e de Mama. 2. ed., Brasília, 1989. 
- Atenção às vítimas de violência sexual no Estado de Minas Gerais. Coordenadoria Estadual de DST/Aids. 
Diretoria de Normalização de atenção à saúde. Superintendência de Atenção à Saúde. Secretaria de 
Estado da Saúde de Minas Gerais. Belo Horizonte, Janeiro de 2004 
- BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, Área técnica de Saúde da Mulher. 
Assistência em Planejamento Familiar: Manual Técnico. 4ª Edição, Brasília, 2002. 
- BRASIL , Ministério da Saúde. Urgências e Emergências Maternas: Guia para diagnóstico e conduta em 
situações de risco de morte materna. Brasília, Ministério da Saúde / FEBRASGO, 2000. 118p.DST/AIDS 
- BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, Coordenação de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. Manual de Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis. 3ª Edição. Brasília, 1999 
- Aconselhamento – Manual do Ministério da Saúde - http://portal.saude.gov.br/portal/ Saúde da Criança e 
do Adolescente 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde; Departamento de Atenção Básica .Saúde 
da Criança: Acompanhamento do crescimento e Desenvolvimento Infantil. Brasília, 2002 
- BRASIL, Ministério da Saúde. Aleitamento Materno e Orientação Alimentar para o Desmame. 3. Ed., 
Brasília, 1986. 
- BRASIL, Ministério da Saúde. Assistência e Controle das Doenças Diarréicas. Brasília, 1993. 
- BRASIL. Ministério da Saúde, Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da 
Mortalidade Infantil. Brasília , DF – 2005 
- (disponível http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/s00a.htm) 
Belo Horizonte. Secretaria Municipal de Saúde. AGENDA DE COMPROMISSOS PARA A SAÚDE 
INTEGRAL DA CRIANÇA E REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL.- Belo Horizonte , 2004 
- (www.pbh.gov.br/saude) 
- DIAS, L.S; MAGALHÃES, M. E. N; FONTES, M. J. F. Assistência e controle das doenças respiratórias 
agudas da criança. Belo Horizonte: COOPMED, 1999. 30p. (Cadernos de Saúde). 
 

020. ENGENHEIRO AGRONOMO  

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
Conhecimentos Específicos: Solos de cerrado: classificação, fertilidade, manejo e conservação. 
Capacidade de uso dos solos. Adubação mineral e orgânica, calagem. Amostragem e análise do solo. 
Rotação de culturas. Nutrição mineral das plantas. Degradação ambiental; ambientes urbanos e industriais, 
erosão. Recuperação de áreas degradadas, estabilidade de encostas. Saneamento e Meio Ambiente. 
Drenagem pluvial. Estudos ambientais: avaliação de impactos, medidas mitigadoras e compensatórias. 
Legislação e licenciamento Ambiental. Lei 10.257 de 2001 - Estatuto das Cidades. Código Florestal (Lei 
4771/65). Viveiros: planejamento e construção, substratos e recipientes; tratos culturais. Principais espécies 
arbóreas, frutíferas, leguminosas; arborização urbana e tratos culturais. Entomologia, fitopatologia e ervas 
daninhas: pragas e doenças, métodos de controle, uso adequado dos agrotóxicos, manejo integrado. 
Receituário Agronômico, destinação final de embalagens. Agricultura alternativa; Agroecologia. Agricultura 
familiar. 
Referências Bibliográficas 
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1. ARAÚJO, G.H.S., ALMEIDA, J.R., GUERRA, A.J.T. Gestão Ambiental de áreas degradadas. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 
2. AQUINO, A.M.; ASSIS, R.L. Agroecologia: princípios e técnicas para uma agricultura orgânica 
sustentável. Brasília: EMBRAPA, 2005. 
3. BARROS, R. T. de V. et allii. Manual de Saneamento e Proteção Ambiental para os Municípios. Vols. I a 
V. Belo Horizonte: Escola de Engenharia da UFMG, 1995. 
4. CEMIG/IEF. Manual de Arborização. Belo Horizonte: CEMIG, 1986. 
5. COMISSÃO DE FERTILIDADE DO SOLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Recomendações para o 
uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais – 5ª aproximação. Viçosa, 1999. 
6. EPSTEIN, E.; BLOOM, A.J. Nutrição mineral de plantas: princípios e perspectivas. Londrina: Planta, 
2006. 
7. GALLI, F. e outros. Manual de Fitopatologia, Vol. I e II. São Paulo: Ed. Agronômica Ceres, 1978. 
8. GALLO, D. e outros. Manual de Entomologia Agrícola. 2a ed. São Paulo: Ed. Agronômica Ceres, 1988. 
9. GOMES, J.M. & PAIVA, H.N. Viveiros florestais (Propagação sexuada) (Cadernos didáticos n.º 72). 3ª 
ed. Viçosa: UFV, 2004. 
10. LOBATO, E.; SOUSA, D.M.G. Cerrado: correção do solo e adubação. Brasília: EMBRAPA Informação 
Tecnológica, 2004. 
11. LORENZI, H. Árvores Brasileiras, vol. 1 e 2. 2ª ed. Ed. Plantarum, 2002. 
12. MALAVOLTA, E. e outros. Nutrição Mineral e Adubação de Plantas Cultivadas. São Paulo: Ed. Pioneira, 
1974. 
13. RESENDE, M.; CURI, N; REZENDE, S.B. Pedologia: base para distinção de ambientes. Lavras: UFLA, 
2007. 
14. Revista INFORME AGROPECUÁRIO. Belo Horizonte: EPAMIG: 
N.º 191 - Conservação de Solos, 1998. 
N.º 202 – Agropecuária e Ambiente, 2000. 
N.º 210 – Recuperação de Áreas Degradadas, 2001. 
N.º 212 – Agricultura Alternativa, 2001. 
N.º 220 – Agroecologia, 2003. 
15. SANCHEZ, L.E. Avaliação de Impacto Ambiental – Conceitos e Métodos. São Paulo: Oficina de Textos, 
2008. 
16. TEDESCO, J.C. Agricultura familiar: realidades e perspectivas. 3. ed. Passo Fundo: UPF, 2001. 
17. ZAMBOLIN, L. Manejo integrado: doenças, pragas e plantas daninhas. Viçosa: UFV, 2000. 

021. ENGENHEIRO AMBIENTAL  

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
Conhecimentos Específicos: 1. Legislação. 1.1. Legislação Ambiental Federal, Estadual e Municipal; 
Política Nacional de Recursos Hídricos; Legislação federal sobre contratações públicas. 1.2. Código 
Florestal - Lei n. 4.771/1965; Política Nacional do Meio Ambiente - Lei n. 6.938/1981; Mata Atlântica - Lei n. 
11.428/2006; Crimes Ambientais Lei n. 9.605/1998; Política Nacional Recursos Hídricos – Lei n. 9.433/1997; 
Parcelamento do Solo Urbano – Lei n. 6.766/1979; Resoluções CONAMA n. 1/1986, n. 237/1997, n. 
289/2001, n. 302/2002 e n. 303/2002 e 369/2006. Lei Federal n. 7.802/1989; Decreto Federal n. 4.074/2002. 
2. Meio Ambiente – Preservação Ambiental e Controle da Poluição. 2.1. A importância da água, do solo e do 
ar como componentes dos ecossistemas na natureza. 2.2. As poluições de origem pontual e difusa. 2.3. A 
importância do saneamento no controle da poluição, proteção da saúde das populações e preservação 
ambiental. 2.4. A importância da vigilância sanitária, da educação e do monitoramento ambientais na gestão 
do saneamento. 2.5. Atuações da Engenharia Sanitária vinculadas ao controle de enchentes urbanas. 2.6. 
Doenças de veiculação hídrica; modos de transmissão; medidas de controle. 2.7. Doenças de origem fecal; 
modos de transmissão e medidas de controle. 2.8. Características físicas, químicas e biológicas dos 
esgotos sanitários. 2.9. Emissão de gases provenientes da decomposição da matéria orgânica; Protocolo de 
Kioto. 2.10. Classificação e conservação dos solos, ecologia aplicada à agronomia; Fotointerpretação: 
noções básicas. Programa Zoneamento Ecológico-Econômico: concepção geral. Propriedades Químicas, 
Físicas e Biológicas do solo. Correção da acidez do solo, adubos e corretivos. Nutrição vegetal e 
recomendações de nutrientes. 2.11. Classificação dos solos do Estado do Rio de Janeiro; Conservação do 
solo e da água; da fauna e flora nativas. 2.12. Práticas de controle da erosão. Aptidão e uso agrícola dos 
solos. Prevenção e controle da poluição na agricultura. Recuperação de matas ciliares, revegetação, 
arborizações urbana e rural. Paisagismo, parques e jardins. Métodos alternativos ao uso de agrotóxicos. 
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2.13. Licenciamento Ambiental: noções básicas, licenciamento ambiental para atividades agrícolas, 
Agrotóxicos: noções básicas, princípios, culturas, Impactos ambientais/Poluição e conservação dos 
recursos naturais, tratamento e destinação final dos efluentes agropecuários. 3. Recursos Hídricos. 3.1. 
Ciclo hidrológico; bacias hidrográficas; regime dos cursos d’água; hidrograma; águas superficiais; águas 
subterrâneas. 3.2. Conceituação de macro e micro drenagem. 3.3. Critérios de dimensionamento para 
sistemas de drenagem pluvial. 4. Sistemas de Abastecimento de Água. 4.1. Consumo de água; partes 
constituintes dos sistemas de abastecimento de água; critérios gerais de dimensionamento. 4.2. Adução de 
água; adutoras por gravidade em condutos livres e forçados; adutoras por recalque; órgãos acessórios; 
dimensionamento; bombas e estações elevatórias. 4.3. Tratamento de água; características físicas, 
químicas e biológicas da água; padrões de potabilidade; principais processos de tratamento; estação de 
tratamento de água convencional. 4.4. Reservatórios de distribuição de água; importância; 
dimensionamento econômico. 4.5. Redes de distribuição de água; redes ramificadas e malhadas; aplicação 
do método de Hardy-Cross; dimensionamento. 4.6. Sistemas de abastecimento de água não convencionais; 
torneiras, chafarizes, lavanderias e banheiros públicos. 5. Sistemas de Esgotamento Sanitário. 5.1. 
Soluções individuais para destinação e tratamento dos esgotos sanitários; privadas higiênicas; fossas 
sépticas; sumidouros; valas de infiltração; valas de filtração; filtros anaeróbios. 5.2. Redes coletoras de 
esgotos; classificação; partes constituintes; dimensionamento. 5.3. Tratamento de esgotos; processos de 
tratamento; estações de tratamento de esgotos; lodos ativados; lagoas de estabilização; reatores 
anaeróbios; valos de oxidação; filtração biológica. 5.4. Autodepuração de cursos d’água; carga orgânica; 
demanda bioquímica de oxigênio; redução da concentração bacteriana. 6. Gestão dos Resíduos Sólidos. 
6.1. Características físicas, químicas e biológicas do lixo. 6.2. Acondicionamento, coleta, transporte e 
destinação final adequado. 6.3. Limpeza pública. 6.4. Aterro Sanitário. 6.5. Coleta seletiva e reciclagem.  
Referências Bibliográficas 
AZEVEDO NETTO, José M. Manual de Hidráulica. 7. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1982.  
BATALHA, Bem-Hur Luttembarck. Controle da qualidade da água para consumo humano. São Paulo, 
CETESB, 1977.  
CHERNICHARO, Carlos Augusto de Lemos. Reatores anaeróbios. UFMG. Belo Horizonte, 1997.  
COMASTRI, José Aníbal; TULER, José Cláudio – Topografia - Altimetria - 200 p. 3ª edição – Editora UFV – 
Viçosa – MG, 1999.  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988.  
DACACH, Nelson Gandur. Saneamento Básico. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1984.  
EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. NASCIMENTO NETO, Fénelon [et al.]. 
Recomendações Básicas para a Aplicação de Boas Práticas Agropecuárias e de Fabricação na Agricultura 
Familiar. 243p. Brasília – DF, 2006.  
EMBRAPA Florestas - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. GALVÃO, Antônio Paulo Mendes [et 
al.]. Reflorestamento de propriedades rurais para fins produtivos e ambientais – um guia para ações 
municipais e regionais. 351p. Brasília – DF, 2000.  
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Manual de Saneamento. 3ª. ed. – Brasília, 1999.  
IBAM. Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. 1ª. ed.. Rio de Janeiro, 2001.  
IPT/CEMPRE LIXO MUNICIPAL: Manual de Gerenciamento Integrado. 1ª. ed. São Paulo, 1995.  
JORDÃO, Eduardo Pacheco & PESSOA, Constantino Arruda. Tratamento de Esgotos Domésticos. 3. ed. 
Rio de Janeiro; Editora da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), 1995.  
MARTINS, Sebastião Venâncio. Recuperação de Matas Ciliares – 143p. Editora Aprenda Fácil, Viçosa – 
MG, 2001.  
NEVES, Eurico Trindade. Curso de Hidráulica. 6. ed. Porto Alegre: Globo, 1979.  
PRIMAVESI, Ana. Manejo ecológico do solo – A agricultura em regiões tropicais. Editora Nobel. São Paulo 
– SP, 1999, 549p.  
VALENTE, Osvaldo Ferreira; GOMES, Marco Antônio - Conservação de Nascentes - Hidrologia e Manejo 
de Bacias Hidrográficas de Cabeceiras – 210p. Editora Aprenda Fácil, Viçosa – MG, 2005.  
PÁGINAS DA INTERNET  
- www.abes-dn.org.br 
- www.aesbe.org.br 



Prefeitura Municipal de Cataguases 
Concurso Público Edital nº 001/2014 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
Ágora Consultoria Ltda 76

- www.ambiente.rj.gov.br 
- www.ana.gov.br 
- www.ibam.org.br 
- www.ibama.gov.br 
- www.jornaldomeioambiente.com.br 
- www.mma.gov.br 
- www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/ 
- www.prefeiturapinheiral.com.br 
- www.resol.com.br 
 

022. FARMACEUTICO  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Atribuições profissionais e Noções de Ética Profissional. Noções de Higiene 
e de Boas Práticas de Laboratório. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC 210-ANVISA 
de 04 de agosto de 2003 que dispõe sobre Boas Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos: 
Biossegurança; Riscos gerais; Estocagem de substâncias químicas e biológicas; Normas de segurança no 
preparo de soluções, meios de cultura e produtos biológicos ou químicos; Descarte de substâncias químicas 
e biológicas; Informações toxicológicas relevantes. Introdução às técnicas de manipulação; Fórmulas e 
componentes antioxidantes, sequestrantes, conservantes e corantes; Definições de soluções extrativas; 
tinturas e alcoolaturas; pós simples e compostos. Farmacologia Geral: Farmacocinética: absorção, 
distribuição, biotransformação e eliminação; relação dose-resposta. Farmacodinâmica: interação droga-
receptor e mecanismo de ação de fármacos. Farmacologia do sistema nervoso autônomo: substâncias 
adrenérgicas, bloqueadores adrenérgicos, substâncias colinérgicas e bloqueadores colinérgicos. Química 
de compostos heterocíclicos farmacologicamente ativos. Registro de produtos farmacêuticos, novos, 
similares, genéricos, fitoterápicos e dos isentos de registros. Legislação e procedimentos práticos para 
registro. Procedimentos pré analíticos: Obtenção, conservação e transporte de amostras destinadas à 
análise; Causas de variação nas determinações laboratoriais; Princípios de lavagem e esterilização de 
material. Procedimentos analíticos básicos: Vidrarias e equipamentos utilizados no laboratório para 
pesagem e volumetria; Conversões de unidades, abreviaturas e símbolos. Metodologias analíticas e 
princípios bioquímicos aplicados às principais análises e dosagens de substâncias: Colorimetria e 
espectrofotometria; Espectrofotometria Infravermelho; Espectrofluorimetria; Pontenciometria; Condutimetria; 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência; Cromatografia líquida em camada fina; Análise titrimétrica; 
Turbidimetria; Nefelometria; Eletroforese; Titulações neutralização; Oxi-redução e Precipitação. 
Documentação da qualidade; Emissão, controle e distribuição; Procedimentos operacionais padrão; Teoria, 
documentação e prática; Especificações de trabalho com protocolos/relatórios de validação de metodologias 
analíticas; procedimentos de limpeza e de processos de fabricação. 
Referências Bibliográficas 
COLLINS, C. H; Braga, G. L.; Bonato S. P. Introdução a Métodos Cromatográficos, 3a Edição, Ed. Da 
Unicamp, São Paulo, 1997. LACHMAN, L.; Liebreman, H. A .; Kanig, J. L. Teoria e Prática na Indústria 
Farmacêutica, Ed. Fundação Caluste Gulbenkian, Lisboa, 2001, volume I,capítulo 10 e volume II, capítulos 
25, 27 e 28. VOGEL, Análise Química Quantitativa, 5a Edição, Ed. LTC, RJ, 1992. LEITE, F. Validação em 
análise Química, 3a Ed., Ed. Átomo, SP, 1998. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. Resolução RDC 17 de 16/04/2010 que dispõe sobre Boas Práticas de Fabricação de 
Medicamentos. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 . Altera a Lei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976, dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, 
dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências. ANSEL, 
H.C.; POPOVICH, N.G.; ALLEN Jr, L.V. Formas farmacêuticas & sistemas de liberação de fármacos. 6ª Ed . 
São Paulo: Premier, 2001. PRISTA, L.N; ALVES, A. C., MORGADO, R. M. C. Tecnologia Farmacêutica. 5ª 
Ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996. FARMACOPÉIA BRASILEIRA 5ª Ed. Brasília 2010. Acessar pelo 
site: http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cd_farmacopeia/index.htm. FERREIRA, A.O. Guia Prático de Farmácia 
Magistral. 2ª Ed. Juiz de Fora, 2002. CAMPBELL, J.M.& CAMPBELL, J.B. Matemática de Laboratório - 
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Aplicações Médicas e Biológicas: 3ª Ed Roca, São Paulo. BURTIS, C.A. & ASHWOOD, E.R. Tietz 
Fundamentos de Química Clínica: 4ª Ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1996. Moura, R.A.A. Técnicas 
de Laboratório 3ª ed. Editora Atheneu. KATZUNG, Bertrand. Farmacologia Básica e Clínica. 7 ed. Editora 
Guanabara Koogan. DIPALMA, J. Farmacologia Básica em Medicina. 3ª ed. Ed. Interamericana. 
GOODMAN & GILMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 10 ed. Editora Interamericana. ANVISA 
– Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde: Lista de Medicamentos de Referência e 
Genéricos de exposição obrigatória nas farmácias, conforme Resolução RDC de 12 de maio de 2005 – 
Última atualização 2009. 
 

023. FARMACEUTICO/BIOQUIMICO  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: BIOQUÍMICA CLÍNICA: Conceituação, metodologia, fundamentos e 
objetivos. Organização, práticas, propósitos, controle de qualidade e instrumentação do laboratório clínico 
moderno. Preparação do paciente, condições para o atendimento, coleta ou recebimento dos materiais 
biológicos, manuseio, transporte, acondicionamento e armazenamento destes. Exames: dosagens, 
particularidades, interferências e interpretação dos resultados. Enzimologia clínica. Avaliação Laboratorial 
do Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base; da função renal; da função endócrina; da função hepática; da 
função pancreática exócrina e endócrina; das dislipemias; das doenças cardiovasculares; dos distúrbios 
ósseos e musculares; dos distúrbios do metabolismo do ferro e das porfirias. Estudo dos líquidos biológicos 
extravasculares; Estudo dos marcadores tumorais; Automação em Bioquímica Clínica.  HEMATOLOGIA: 
Hematopoese normal e células sangüíneas. Anemias hipocrômicas, megaloblásticas, hemolíticas, 
aplásticas, diseritropoiéticas e secundárias. Hemoglobinoplastias. Coagulação, distúrbios vasculares e 
plaquetários de sangramento. Imuno-hematologia: detecção de anticorpos, antígenos de grupos 
sangüíneos, testes prétransfusão e transfusões sangüíneas. 3. Interpretação clínica de eritrograma e 
hemograma: valores de referência. Índices hematimátricos. Hematoscopia normal e patológica. Alterações 
qualitativas e quantitativas do sangue. Coleta e métodos de colocação para exames hematológicos. 
IMUNOLOGIA: Sistema imune, células e órgãos deste. Geração de respostas das células B e T: antígenos, 
imunoglobulinas, interações antígeno-anticorpo e complexo de histocompatibilidade. Mecanismo efetores 
imunes citocinas, complemento, respostas mediadas por células, migração oleucocitária, inflamação e 
reações de hipersensibilidade. Respostas imunes a doenças infecciosas, vacinas, imunodeficiências e auto-
imunidade. Análise laboratorial de substâncias terapêuticas e tóxicas para monitoração de drogas. 
MICROBIOLOGIA: Taxonomia, anatomia, fisiologia, patogenecidade e virulências bacterianas. 
Classificação, taxonomia e identificação das micoses humanas e provas de sensibilidade aos antifúngicos. 
Colheita, transporte, processamento, análise e informe das culturas. Bactérias de interesse clínico: 
enterobacteriáceas, bacilos, bastonetes, cocos, espiroquetas, micoplasma e ureaplasma. Provas de 
sensibilidade a agentes antimicrobianos: resistência, determinação da atividade inibitória e da atividade 
bactericida, combinações de antimicrobianos e testes de eficácia terapêutica e prevenção de toxicidade. 
UROANÁLISE: Amostras, coleta, transporte e conservação da urina para exames de rotina e 
bacteriológicos. Funções e doenças dos rins e testes da função renal. Exames físicos e químicos da urina. 
Sedimentocospia urinária. Análises especiais de urina: distúrbios no metabolismo de aminoácidos, da 
porfirina, dos mucopolissacarídeos e das purinas. PARASITOLOGIA CLÍNICA: Parasitos intestinais: 
colheita, preservação, exames macro e microscópico da amostra fecal fresca e preservada e identificação 
dos parasitos. Parasitos do sangue e dos tecidos: métodos e identificação. Exame de aspirados, dos 
tecidos, da urina, das secreções e de material de biópsia. Imunodiagnóstico das parasitoses: testes 
sorológicos ou imunoensaios e imunológicos. Biologia molecular: métodos moleculares no diagnóstico das 
parasitoses humanas. BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR: Dinâmica celular. Função e estrutura das 
proteínas. Ácidos nucléicos, código genético e síntese das macromoléculas. DNA recombinante e 
genômico: reação em cadeia da polimerase. Energética celular: glicólise e oxidação aeróbica. 
BIOSSEGURANÇA: Riscos físicos, biológicos, químicos, ergonômicos e de acidentes de trabalho em 
laboratórios. Biossegurança laboratorial: organização, práticas seguras, medidas de controle, programa de 
segurança, avaliação e representação dos riscos ambientais. Procedimentos de emergência e treinamento 
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e segurança em laboratórios. Equipamentos de proteção individual e coletiva. Manuseio, controle e descarte 
de produtos biológicos. DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA: Código de Ética Farmacêutica. 
Portaria n.º 344, de 12 maio1998, do Ministério da Saúde. 
Referências Bibliográficas 
- BAYNES, J.; DOMINICZAK, M.H. Bioquímica médica. São Paulo: Manole, 2000. 
- CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Brasília: Cidade 
Gráfica, 1998. 
- GORCZYNSKI, R.; STANLEY, J. Imunologia clínica. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2001. 
- HENRY, J. B. Diagnósticos Clínicos e Tratamentos por Métodos Laboratoriais. São Paulo: Ed.Manole, 
1999. 
- HIRATA, M. H. Manual de biossegurança. São Paulo: Manole, 2002. 
- LIMA, O., CANÇADO, R. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica – técnica e interpretação. 8 ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
- LODISH, H. et al. Biologia celular e molecular. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
- MURRAY, P.R.; ROSENTHAL, K.S.; KOBAYASHI, G.S.; PFALLER, M.A. Microbiologia médica. 4 ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
- NEVES, D.P. Parasitologia Humana. 11. ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 
- PEAKMAN, M.; VERGANI, D. Imunologia básica e clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 
- RAVEL, R. Laboratório Clínico - aplicações clínicas dos dados laboratoriais. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1997. 
- REY, L. Bases da parasitologia médica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
- STRASINGER, Susan King. Uroanálise e fluidos biológicos. 3. ed. São Paulo: Premier, 2000. 
- TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, C.L. Microbiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
- VERRASTRO, T. Hematologia hemoterapia: fundamentos de morfologia, fisiologia, patologia e clínica. São 
Paulo: Atheneu, 2005. 
- ZAGO, M.A.; FALCÃO, R.P.; PASQUINI, R. Hematologia: fundamentos e prática. São Paulo: Atheneu, 
2004. 
 

024. FISCAL DE OBRAS  

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
Conhecimentos Específicos: Código de Obras e Posturas do Município de Cataguases. Polícia de 
Costumes, Segurança e Ordem Pública. Licenciamento dos Estabelecimentos Industriais e Comerciais e 
Prestadores de serviços. Fundamentos técnicos e legais da construção civil; A função do Fiscal de obras. 
Auto de Infração. Auto de Apreensão. Tributos Municipais. Noções de direito municipal.  
Referências Bibliográficas 
Código de Obras e Posturas - Lei nº 2600/96. 
CHAVES, Roberto. Manual do Construtor: para Engenheiros, Mestres de Obras e Profissionais de 
Construção em Geral. Editora Tecnoprint S.A., 1979.  
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL De 1988. (Título III, Capítulos I a IV; Título VII, 
Capítulo II e Capítulo VI).  
Decreto Nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2004, que regulamenta as leis federais de acessibilidade - LF 
10.048 e LF 10.098.  
Lei Federal Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre acessibilidade.  
Lei Federal No 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade.  
Lei Federal No 6.766, de 19 de dezembro de 1979, modificada pela Lei Federal No 9.785/99, que dispõem 
sobre parcelamento do solo urbano.  
Lei Orgânica do Município.  
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32a Edição, São Paulo: Malheiros, 2006. 
(Capítulo II - Administração Pública).  
__________________. Direito de Construir. 9a Edição, São Paulo: Malheiros, 2005. (Capítulo IV, P. 87-150; 
Capítulo VI, P. 205-227).  
www.planalto.gov.br - Para Obtenção da Legislação Federal.  
www.ibge.gov.br - Canal Banco de Dados/Cidades@ Para Obtenção de Dados Atualizados Sobre o 
Município. 
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025. FISIOTERAPEUTA  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Análise cinesiológica dos movimentos. Provas de função muscular. 
Desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Cinesioterapia. Avaliação de postura e marcha. Avaliação e 
prescrição de tratamento fisioterapêutico em patologias ortopédicas, neurológicas, cardiovasculares, 
respiratórias, reumatológicas, dermatológicas. Prevenção de incapacidade em hanseníase. Atenção ao pé 
diabético. Atenção ao Idoso. Fisioterapia Preventiva. Órteses e Próteses. 
Referências Bibliográficas 
- BRASIL; Ministério da Saúde. Guia para o controle da hanseníase. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 
- CARVALHO J. A. Amputação de Membros inferiores: em busca da plena reabilitação. São Paulo: Manole, 
2003 
- ELLIS, Elizabeth M; ALISON, Jennifer. Fisioterapia cardiorrespiratória prática. Rio de Janeiro: Revinter, 
1997 
- FLEHMIG, Inge. Texto e atlas do desenvolvimento normal e seus desvios no lactente: diagnóstico e 
tratamento precoce do nascimento até o 18º mês. São Paulo: Atheneu, 2000 
- FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro. Editora Guanabara 
Koogan 2002 
- GOULD, James A. Fisioterapia na ortopedia e na medicina do esporte. 2. ed. São Paulo: Manole, 1993. 
- HALL, SUSAN. Biomecânica Básica. 4 ed. Rio de Janeiro Editora Guanabara Koogan 2005. 
- HAMILL, Joseph; KNUTZEN, Kathleen M. Bases biomecânicas do movimento humano. São Paulo: 
Manole, 1999 
- HOPPENFELD, Stanley; HUTTON, Richard. Propedêutica ortopédica: coluna e extremidades. São Paulo: 
Atheneu, c2002 
- KENDALL, Henry Otis; KENDALL, Florence Peterson; WADSWORTH, Gladys Elizabeth. Músculos: provas 
e funções. São Paulo: Manole, 1995 
- KISNER, Carolyn; COLBY, Lynn Allen. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. 4.ed. Barueri: 
Manole, 2005 
- KOZAK, George P. Tratamento do pé diabético. Rio de Janeiro: Interlivros, 1996. 
- MAGEE, David J. Avaliação musculoesquelética. São Paulo: Manole, 2002. 
- Organização Mundial da Saúde; Organização Pan-Americana de Saúde. CIF: Classificação Internacional 
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. São Paulo: EDUSP, 2003. 
- PICKLES, Barrie. Fisioterapia na terceira idade. 2. ed. São Paulo: Santos, 2000. 
- SOUZA, Elza Lúcia Baracho Lotti de. Fisioterapia aplicada à obstetrícia : aspectos de ginecologia e 
neonatologia. 3.ed. São Paulo: Medsi, 2002. 
- SALTER, Robert Bruce. Distúrbios e lesões do sistema musculoesquelético. 3. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 
2001 
- UMPHRED, Darcy Ann. Fisioterapia neurológica. 4. ed. Barueri: Manole, 2004 
 

026. INTERPRETE DE LIBRAS  

Português: ver programa item I.II. 
Conhecimentos Específicos: Aspectos linguísticos, culturais e sociais da Língua de Sinais Brasileira. 
Competência tradutória e competência do tradutor e do intérprete de Libras-Português. Conceitos de 
tradução e de interpretação em suas diferentes modalidades. Formação do Tradutor e do Intérprete de 
Libras-Português. Questões profissionais e éticas relativas aos processos de tradução e de interpretação. 
Aspectos gerais da atuação do tradutor e do intérprete de Libras-Português nos diferentes níveis de ensino. 
Tradução e interpretação de língua de sinais para língua oral e vice-versa. 
Referências Bibliográficas 
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ALBIR, Amparo Hurtado. A aquisição da competência tradutória: aspectos teóricos e didáticos. In: ALVES, 
Fábio, MAGALHÃES, Célia, PAGANO, Adriana. Competência em Tradução: cognição e discurso. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2005. p.19-58. 
ALBRES, Neiva Aquino. Mesclagem de voz e tipos de discursos no processo de interpretação da lingual de 
sinais para o português oral. p.291-306. Cadernos de Tradução. Florianópolis: UFSC/PGET, 2010. p. 207-
236. Disponível em http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/2175-7968.2010v2n26p291 
ANATER, Gisele Iandra Pessini; PASSOS, Gabriele C. R. Tradutor e intérprete de língua de sinais: história, 
experiências e caminhos de formação. Cadernos de Tradução. Florianópolis: UFSC/PGET, 2010. p. 207-
236. Disponível em http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/2175-
7968.2010v2n26p207/14229 BRASIL. Decreto n. 5.626, publicado no D.O.U. em 22 de dezembro de 2005. 
Regulamenta a Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 
Libras, e o art. 18 da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 
BRASIL. Lei n. 10.098, publicado no D.O.U. em de 19 de dezembro de 2000, 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. 
BRASIL. Lei n. 10.436, publicado no D.O.U. em 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS. 
BRASIL. Lei n. 12.319, publicado no D.O.U. em 1º de setembro de 2010. Regulamenta a profissão de 
Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 
BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995. 
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe da 
Língua de Sinais Brasileira. v. 1 e 2. São Paulo: EDUSP, 2001. 
GESSER, Audrei. Libras? que língua é essa? 1ª Edição. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 
LACERDA, Cristina Bróglia Feitosa de. Intérprete de Libras: em atuação na educação infantil e no ensino 
fundamental. São Paulo: Editora Mediação, 2009. 
LEITE, Emeli Marques Costa. Os papéis do intérprete de Libras na sala de aula inclusiva. Petrópolis: Editora 
Arara Azul, 2004. Disponível em http://www.editora-arara-azul.com.br/pdf/livro3.pdf 
PAGURA, Reynaldo. A Interpretação de Conferências: interfaces com a tradução escrita e implicações para 
a formação de intérpretes e tradutores. D.E.L.T.A., 19, ESPECIAL, 2003. p.209-236. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/delta/v19nspe/13.pdf 
PEREIRA, Maria Cristina Pires. Interpretação interlíngue: as especificidades da interpretação de língua de 
sinais. Cadernos de Tradução, XXI, v. 1, Florianópolis: UFSC, PGET: 2008. p.135-156. Disponível em 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/arti cle/view/8231/7587 
QUADROS, Ronice Müller de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa. 2. 
ed. Brasília: MEC - Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, 2004. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf 
QUADROS, Ronice Müller. Efeitos de Modalidade de Língua: as Línguas de Sinais. ETD – Educação 
Temática Digital, Campinas, v.7, n.2, p.168-178, jun. 2006. Disponível em 
http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/etd/article/view/1640 
QUADROS, Ronice Müller; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileira: estudos lingüísticos. 
Porto Alegre: ARTMED, 2004. 221p. 
QUADROS, Ronice Müller; SOUZA, Saulo Xavier. Aspectos da tradução/ encenação na Língua de Sinais 
Brasileira para um ambiente virtual de ensino: práticas tradutórias do curso de Letras-Libras. In: QUADROS, 
R. M. de. (org). 
Estudos Surdos III. Petrópolis, Rio de Janeiro: Arara-Azul, 2008. p.168-207. Disponível em editora-
araraazul. com.br/estudos3.pdf 
RODRIGUES, Carlos Henrique. Efeitos de modalidade no processo de interpretação simultânea para a 
Língua de Sinais Brasileira. ReVEL, v. 10, n. 19, 2012. Disponível em 
http://www.revel.inf.br/files/29427f4a35369efaceef76fadbd57b2d.pdf 
RODRIGUES, Carlos Henrique; SILVÉRIO, Carla Couto de Paula. Interpretando na educação: quais 
conhecimentos e habilidades o intérprete educacional deve possuir? Espaço, v. 35, p. 42-50, 2011. 
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ROSA, Andréa da Silva. Entre a Visibilidade da Tradução da Língua de Sinais e a Invisibilidade da Tarefa 
do Intérprete. Petrópolis: Editora Arara Azul, 2008. Disponível em http://www.editora-arara-
azul.com.br/pdf/livro5.pdf. 
 

027. JORNALISTA  

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
Conhecimentos Específicos: Conceitos, técnicas e funções da assessoria de imprensa. Conceitos e 
técnicas da comunicação pública. Release, clipping, check list. Características das publicações 
institucionais. Relacionamento com a imprensa. Assessorado e relacionamento com a imprensa. Conceitos, 
técnicas e aplicações de notícia e reportagem. Modalidades de entrevista em assessorias de imprensa. 
Técnicas de apuração, redação e edição de textos jornalísticos informativos, interpretativos e opinativos 
para veículos impressos, rádio, televisão, Internet e Intranet. Ética jornalística. 
Referências Bibliográficas 
- BARBEIRO, Heródoto & LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de Radiojornalismo – produção, ética e Internet. 
Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2003. 
- BARBEIRO, Heródoto & LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de Telejornalismo – os segredos da notícia na 
TV. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2003. 
- KOPPLIM, Elisa & FERARETTO, Luiz Artur. Assessoria de imprensa – teoria e prática. Porto Alegre: 
Sagra-DC Luzatto, 2003. 
- LAGE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Rio de Janeiro: Record, 
2001. 
- LARA, Maurício. As sete portas da comunicação pública – como enfrentar os desafios de uma assessoria. 
Belo Horizonte: Gutemberg, 2003. 
- MAFEI, Maristela. Assessoria de imprensa – como se relacionar com a mídia. São Paulo: Contexto, 2004. 
- SIMONE, José Fernando, MONTEIRO, Mariana. Jornalismo Online – o futuro da informação. Rio de 
Janeiro: WebMeio Edições, 2001. 
 

028. MARCENEIRO/CARPINTEIRO  

Português: ver programa item I.I. 
Matemática: ver programa item II.I. 
Conhecimentos Específicos:   
CARACTERÍSTICAS GERAIS DA MADEIRA: Tipos de madeira - identificação de madeira para aplicações 
comerciais; Secagem da madeira - Tipos de secagem da madeira – secagem natural e artificial; A madeira e 
as variações climáticas; Durabilidade natural da madeira; Preservação da madeira; Proteção da madeira 
serrada; Produtos reconstituídos da madeira - compensados, aglomerados, OSB, MDF, MDP, laminados; 
Identificação dos diferentes tipos de painéis de madeira. FERRAMENTAS MANUAIS E FERRAMENTAS 
ELÉTRICAS MANUAIS: Tipos ferramentas manuais; Uso e aplicações de ferramentas manuais; Afiação de 
ferramentas; Conservação de ferramentas; Ferramentas Elétricas Manuais - Furadeira, Aparafusadeira, 
Serra Tico Tico, Serra de Meia Esquadria, Lixadeira; Uso e aplicações de ferramentas elétricas manuais. 
ELEMENTOS DE CONEXÃO DE MADERIAS: Juntas de Madeira, Elementos de Fixação, Ferragens e 
Acessórios: Acoplamentos; Pregos, Parafusos convencionais e Estruturais, Encaixes; Tipos de grampos; 
Dispositivos de Montagem; Adesivos químicos. Dobradiças; Corrediças; Puxadores e outras ferragens 
usuais em marcenaria. ACABAMENTO DA MADEIRA: Técnicas básicas de acabamento de móveis e 
objetos de madeira; Preparação de superfícies; Tipos de tintas, Solventes, e vernizes; Tipos de ceras e 
outros produtos de acabamento; equipamentos de aplicação e pulverização de tintas e vernizes; métodos 
de secagem de tintas e vernizes; redutores de tempo de secagem. INTERPRETAÇÃO DE DESENHOS E 
PROJETOS DE MÓVEIS E ESQUADRIAS: Interpretação de desenhos de várias peças usadas na 
confecção de móveis e esquadrias de acordo com os projetos. SEGURANÇA DO TRABALHO EM 
MARCENARIA E CARPINTARIA: Segurança do trabalho em operações com máquinas e ferramentas para 
marcenaria e carpintaria. Noções de riscos envolvidos nas atividades de marcenaria; Conceitos de 
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insalubridade e periculosidade; Conhecimento e Interpretação da Norma Regulamentadora. 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: EPI para proteção respiratória e EPI para proteção auditiva; 
EPC para proteção contra poeiras respiráveis; Conhecimento e interpretação da Norma Regulamentadora. 
SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS: Conhecimento e Interpretação da Norma 
Regulamentadora.  
Referências Bibliográficas 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7204: armários e gabinetes de cozinha: 
padronização. Rio de Janeiro, 1982. 1p. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12666: móveis: terminologia. Rio de Janeiro, 
1992. 6p. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14006: móveis escolares: assentos e mesas 
para conjunto aluno de instituições educacionais. Rio de Janeiro, 2003. 26p. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14042: móveis: ferragens e acessórios: 
conectores. Rio de Janeiro, 1998. 13p. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14043: móveis: ferragens e acessórios: 
dobradiças. Rio de Janeiro, 1998. 20p. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14044: móveis: ferragens e acessórios: 
corrediças. Rio de Janeiro, 1998. 13p. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14045: moveis: ferragens e acessórios: 
dispositivos de fechamento e limitadores de movimento. Rio de Janeiro, 1998. 10p. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14048: móveis: ferragens e acessórios: 
puxadores e espelhos e guias para chaves. Rio de Janeiro, 1998. 8p. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14487: fechadura e cilindros utilizados em 
mobiliário: requisitos. Rio de Janeiro, 2000. 12 p. 
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora 6. Equipamentos de proteção 
individual - EPI. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/legislacao/normasregulamentadoras-1.htm>. 
Acesso em: 7 jan. 2013. 
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora 12. Segurança no trabalho em 
máquinas e equipamentos Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/legislacao/ normas regulamentadoras  
1.htm>. Acesso em: 7 jan. 2013. 
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora 15. Atividades e operações 
insalubres. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm>. Acesso 
em: 7 jan. 2013. 
DEUTSCH, W.; PEIXOTO, V. M. F. Curso de marcenaria: nível básico. Viçosa, MG: CPT, 2008. 174 p. 
DEUTSCH, W.; PEIXOTO, V. M. F. Curso de marcenaria: nível intermediário. Viçosa, MG: CPT, 2008. 132 
p. 
DEUTSCH, W.; PEIXOTO, V. M. F. Curso de marcenaria: nível profissional. Viçosa, MG: CPT, 2008. 158 p. 
DEUTSCH, W.; PEIXOTO, V. M. F. Curso de marcenaria: nível profissional II. Viçosa, MG: CPT, 2008. 158 
p. 
FRANZONI, L. C. N. A secagem da madeira. Bento Gonçalves: Senai, 1992. 39 p. 
GALVÃO, A. P. M, JANKOWSKY, I. V. Secagem racional da madeira. São Paulo: Nobel, 1985. 112p. 
GONÇALVES, F. P. E. Introdução a marcenaria em chapas e lâminas. Belo Horizonte: 
Senai/Fiemg, 2011. 109p. 
HERBERG, H. J; HEIDKAMP, W.; KEIDEL, W. H. D. Desenho técnico de marcenaria. São Paulo: 
EPU, 1975. 2 v. 
MADY, F. T. M. Conhecendo a madeira. Manaus: Sebrae, 2000. 212 p. 
MANIERI, C.; CHIMELLO, J. P. Fichas de características das madeiras brasileiras. 2. ed. São Paulo: 
IPT/Divisão de Madeiras, 1989. 418 p. 
MARCELLINI, D. Manual prático de marcenaria. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1965. 
PORTER, B.; ROSE, R. Carpintaria e marcenaria. Barcelona: Cetop, 2004. 415 p. (Colecção construção e 
móveis; 33). 
RECH, M. Colagem da madeira. Porto Alegre: Senai, 2007. 68 p. (Coleção Cartilhas moveleiras). 
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VALE, R. T. Segurança na marcenaria. 2012. Disponível em:<http://tecnicasdemarcenaria.blogspot.com.br>. 
Acesso em: 7 jan. 2013. 
 

029. MECANICO 

Português: ver programa item I.I. 
Conhecimentos Específicos:  Como funciona um automóvel: Principais partes de um automóvel; Motor e 
carburador. Motor diesel, Ignição e lubrificação, Embreagem, caixa de mudanças e diferencial; Freios, rodas 
e pneus; Instalação elétrica básica, luzes e gerador; Suspensão e direção. Localização de avarias e 
manutenção (Os reparos e regulagens necessárias): Motor, Carburador, Sistema de resfriamento, Ignição, 
Sistema de arrefecimento, Lubrificação, Transmissão, Freios, Rodas e pneus, Suspensão, Direção, 
Verificações periódicas. Funcionamento de peças e componentes mecânicos dos veículos. Reparos e 
substituições de peças e conjuntos mecânicos dos veículos. Conservação da parte mecânica/ detecção de 
problemas dos veículos. Inspeção dos veículos e máquinas. Metrologia (uso de paquímetros), relógio 
comparador/micrômetros e gabaritos. Injeção eletrônica. Ferramentas comuns, solda elétrica, solda de 
oxigênio. Desmontagem/Montagem de motores, caixas de marcha e diferenciais. 
Referências Bibliográficas 
BOSCH, Robert. Manual de Tecnologia Automotiva. 25 ed: Edgard Blucher, 2005. 
BRUNETTI, Franco. Motores de combustão interna. São Paulo, SP: Blucher, 2012. vol. 1. 
BRUNETTI, Franco. Motores de combustão interna. São Paulo, SP: Blucher, 2012. vol. 2. 
CHOLLET, H. M. Mecânico de automóveis: o motor e seus acessórios: Hemus, 1996. 
CHOLLET, H. M. Mecânico de automóveis: o veículo e seus componentes: Hemus, 1996. 
Catálogo de Manutenção, Reparo e Operação de Ferramentas Gerais S/A. 
Enciclopédia Automotiva Doutor-ie – site: www.doutorie.com.br. 
Jornal Oficina Brasil, site: www.oficinabrasil.com.br. 
Marcio Pugliesi. Manual Completo do Automóvel: Hemus, 1997. 
Manuais da SIMPLO – manuais eletrônicos site: www.simplo.com.br. 
QUITES, A. M. Metalurgia na Soldagem dos Aços: Editora Soldasoft, 2008. 
Resolução 297/2008 do CONTRAN – Relatório de Danos e Avarias – Pequena, média e grande monta. 
ALMEIDA, Amaury F. Manutenção de Automóveis. 17 ed. Rio de Janeiro: Erca Ed., 
AUTOFÁCIL: manual de reparos e manutenção do automóvel; Rio de Janeiro: Rio Gráfica, c1986 
CARRETERO, Ronald P.; BELMIRO, Pedro Nelson; Lubrificantes e lubrificação industrial. Rio de Janeiro, 
Interciência, IBP, 2006. 
CONTRAN - O CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO, Lei n.o 9.503, de 23 de setembro de 1997, e 
respectivas Resoluções sobre segurança veicular. 
FERRAMENTAS de oficina. www.gedore.com.br e www.belzer.com.br 
MANUAL Globo do automóvel. Rio de Janeiro: Globo, c1988, ISBN 8525007056 
INSTRUMENTOS para metrologia dimensional. São Paulo: Mitutoyo do Brasil. www.mitutoyo.com.br 
PAZ, Manoel Áries. Manual de Automóveis. São Paulo: Ed. Mestre Jou. 
Telecurso 2000 – METROLOGIA; Dimensional, Terminologia e conceitos de metrologia,  
www.bibvirt.futuro.usp.br/.../telecurso_2000_cursos_profissionalizantes/telecurso_2000 
PETROBRÁS. Lubrificantes: Fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: Ed. Petrobrás. 
Livros, catálogos e apostilas específicas contendo o programa de provas de mecânica de motocicletas. 
 

030. MEDICO CARDIOLOGISTA  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Insuficiência cardíaca; Doença reumática; Doença arterial coronária; 
Valvulopatias; Miocardiopatias; Endocardiopatias; Doenças do Pericárdio; Cardiopatias Congênitas; 
Hipertensão arterial sistêmicas; Arritmias cardíacas; Dislipidemias; Terapia trombolítica; Embolia Pulmonar; 
Cardiopatias e gravidez; Exames complementares em cardiologia; Terapêutica medicamentosa e invasiva 
em cardiologia (procedimentos e cirurgia cardiovascular). 
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Referências Bibliográficas 
BRAUNWALD. Tratado de medicina cardiovascular. 
HURST’S. The heart. 
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 
SOCESP. Cardiologia. 1996. 
 

031. MEDICO CIRURGIÃO  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Bases da cirurgia: respostas endócrinas e metabólicas ao trauma. Equilíbrio 
hidroeletrolítico e nutrição. Choque. Infecção e cirurgia. A cirurgia e a ética médica. Cirurgia do tórax, 
traquéia e tireóide. Diagnóstico e conduta em: Hemotórax, Pneumotórax, Empiema pleural. Tórax instável: 
conduta. Traqueostomias: indicações e técnica. Conduta no nódulo "frio" de Tireóide. Cirurgia do Aparelho 
Digestivo - Disfagia: Orientação propedêutica. Lesões cáusticas: atendimento inicial. Megaesôfago: 
Classificação e conduta. Neoplasia de esôfago: clínica e estadiamento. Doença péptica: fisiopatologia e 
terapêutica. Doença péptica: indicações do tratamento cirúrgico. Neoplasia gástrica: Conduta na lesão 
precoce. Megacólon chagásico: diagnóstico e conduta. Doença diverticular do cólon: Clínica e tratamento. 
Neoplasia do cólon: Manifestações clínica. Diagnóstico e conduta na colecistopatia calculosa. Conduta na 
coledocolitíase. Colangite aguda: Fisiopatologia e tratamento. Colecistite aguda: indicação cirúrgica. 
Pancreatite aguda: tratamento quadro inicial. Abdômen agudo: abordagem diagnóstica. Cirurgia dos vasos 
periféricos - conduta na trombose venosa profunda. Síndrome pós flebítica - fisiopatologia/ tratamento. 
Cirurgia plástica e reconstrutora - Tratamento inicial do grande queimado. Síndrome de Fournier: 
abordagem terapêutica. Cirurgia da parede abdominal - conduta nas hérnias inguinocrurais. Técnicas para 
correção das hérnias incisionais. Atendimento clínico nas urgências cirúrgicas.Interpretação dos sinais e 
sintomas em cirurgia de urgência. Exames complementares básicos em cirurgia. Métodos de imagem nas 
cirurgias abdominais. Antibioticoterapia. Medicação sintomática em cirurgia. Risco cirúrgico.Controle per e 
pós-operatório. Estomias.Cuidados a serem dispensados a pacientes vítimas de pequenas 
lesões.Politraumatizado: abordagem inicial, primeiros socorros. 
Referências Bibliográficas 
1. DOHERTY, G.M., BAUMANN, D.S., CRESWELL, L.L., GOSS, J.A., LAIRMOU, T.G Washington. 
Manual de cirurgia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 
2. FREIRE, E. Trauma. A doença dos séculos. Rio de Janeiro: Atheneu, 2001. 
3. PAULA CASTRO, L. & COELHO LCV Gastroenterologia. Rio de Janeiro: MEDSI, 2004 
4. ROCHA, M.O.C., PEDROSO, E.R.P., FONSECA, J.G.M., SILVA, O.A. Terapêutica clínica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 
5. SABINSTON JR., D.C. Tratado de cirurgia. 18. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
6. SILVA, A.L. Cirurgia de urgência. 2. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1994. 
7. VINHÁES, J.C. Clínica e terapêutica cirúrgicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 
8. WAY, W. Cirurgia. Diagnóstico e tratamento. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
9. WOLCOTT, M.W. Cirurgia ambulatorial e os elementos básicos da assistência cirúrgica de Emergência. 
Rio de Janeiro: Interlivros, 1989. 
10. Sleisenger and Fordtrns Gastrointestinal and liver disease - 8th edition - Saunders. 
 

032. MEDICO CLINICO GERAL 

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Hipertensão arterial sistêmica; Insuficiência cardíaca congestiva; Arritmias 
cardíacas; Doenças isquêmicas do coração; Estado de choque; Insuficiência respiratória; Doenças 
pulmonares obstrutivas; Infecções pulmonares; Abdome agudo; Hepatites/colelitíases; Cirrose hepática; 
Infecções intestinais; Obstruções intestinais; Nefrolitíase; Infecções urinárias; Obstruções urinárias; 
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Diabetes mellitus; Doenças da tireóide; Doenças da supra-renal; Doenças sexualmente transmissíveis; 
Hemorragias; Anemias; Ressuscitação cardio-pulmonar; Comas; Cefaleias. 
Referências Bibliográficas 
CECIL. Tratado de Medicina Interna. Bennett/PLUM. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 
RATTON, José Luiz Amorim. Medicina Intensiva. Ed. Atheneu, 1999. 
 

033. MEDICO CLINICO GERAL PLANTAO  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Hipertensão arterial sistêmica; Insuficiência cardíaca congestiva; Arritmias 
cardíacas; Doenças isquêmicas do coração; Estado de choque; Insuficiência respiratória; Doenças 
pulmonares obstrutivas; Infecções pulmonares; Abdome agudo; Hepatites/colelitíases; Cirrose hepática; 
Infecções intestinais; Obstruções intestinais; Nefrolitíase; Infecções urinárias; Obstruções urinárias; 
Diabetes mellitus; Doenças da tireóide; Doenças da supra-renal; Doenças sexualmente transmissíveis; 
Hemorragias; Anemias; Ressuscitação cardio-pulmonar; Comas; Cefaleias. 
Referências Bibliográficas 
CECIL. Tratado de Medicina Interna. Bennett/PLUM. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 
RATTON, José Luiz Amorim. Medicina Intensiva. Ed. Atheneu, 1999. 
 

034. MEDICO DERMATOLOGISTA  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos:  Pele normal. Patologia cutânea. Semiologia e métodos complementares. 
Alterações morfológicas cutâneas epidemo-dérmicas. Afecções dos anexos cutâneos. Alterações do 
colágeno, hipoderme, cartilagens e vasos. Infecções e infestações. Dermatoses por noxas químicas, físicas 
e mecânicas. Inflamações e granulomas não infecciosos. Dermatoses metabólicas. Afecções psicogênicas, 
psicossomáticas e neurogênicas. Dermatoses por imunodeficiências. Afecções congênitas e hereditárias. 
Cistos e neoplasias. Dermatoses em estados fisiológicos. Dermatologia em saúde pública. Terapêutica. 
Referências Bibliográficas 
SAMPAIO, S.A.P., RIVITTI E.A. Dermatologia. 3ª ed. Artes Médicas, 2007 
WOLFF, K., GOLDSMITH, L.A., KATZ, S.I., GILCHREST, B.A., PALLER, A.S., LEFFELL, D.J. 
Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. 7ª ed. McGraw Hill, 2008. 
 

035. MEDICO ENDOCRINOLOGISTA  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Endocrinologia básica: metabolismo de hidrato de carbono, lipídios e 
proteínas. Código genético. Expressão genética e DNA recombinante; controle genético da formação 
hormonal. Biossíntese, secreção, metabolismo e mecanismos de ação dos hormônios. Ensaios hormonais. 
Neuroendocrinologia: anatomia, histologia e fisiologia do sistema neuroendócrino; patologias 
neuroendócrinas; hipófise anterior: anatomia, fisiologia, classificação dos adenomas; manifestações clínicas 
dos adenomas; avaliação laboratorial da função hipofisária; cirurgia e radiação hipofisária; prolactinomas e 
acromegalia; doença de Cushing; síndrome de Nelson; tumores clinicamente não funcionantes e secretores 
de glicoproteínas; hipopituitarismo, reposição hormonal no hipopituitarismo, sela vazia, hipofisites e 
apoplexia hipofisária, craneofaringeomas. Hipófise posterior: metabolismo da água e seus distúrbios: 
diabetes insipidus e secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Lipoproteínas plasmáticas; lípides e 
aterosclerose; hiperlipidemias primárias e secundárias. Obesidade: conceito, epidemiologia, história natural; 
fisiologia do metabolismo energético; tratamento da obesidade. Síndrome plurimetabólica. Crescimento: 
crescimento normal e seu controle na vida intra-uterina, infância e adolescência. Baixa estatura e excesso 
de crescimento. Córtex adrenal: fisiologia e anatomia; esteróides adrenais; avaliação da função; síndrome 
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de Cushing; Doença de Addison; uso farmacológico dos glicocorticóides. Distúrbios da diferenciação sexual: 
fisiologia da diferenciação sexual; síndrome de Turner; Síndrome de Klinefelter, distúrbios da diferenciação 
sexual. Hiperplasia adrenal congênita. Hipertensão endócrina. Hipertensão mineralocorticóide. Medula 
adrenal: catecolaminas; receptores adrenérgicos; fisiologia e fisiopatologia do sistema simpato-adrenal; 
feocromocitoma. Ovários: anatomia, fisiologia; avaliação da função; amenorréia; síndrome de ovários 
policísticos; climatério e terapia de reposição hormonal. Testículos: desenvolvimento, estrutura e fisiologia; 
avaliação da função; terapia hormonal; controle da fertilidade e suas complicações. Puberdade normal e 
patológica. Fisiologia e distúrbios do metabolismo de cálcio e fósforo. Doenças osteometabólicas. 
Hipoglicemias na infância e nos adultos. Tireóide: anatomia e fisiologia; provas de função; estudos de 
imagem, punção aspirativa; tireotoxicoses; hipotireoidismo; bócio multinodular tóxico e atóxico; tireoidites; 
câncer de tireóide. Diabetes mellitus: etiologia e patogênese do tipo 1 e do tipo 2; classificação; conduta 
terapêutica no tipo 1 e no tipo 2; complicações agudas e crônicas: patogênese, quadro clínico, diagnóstico e 
tratamento; diabetes gestacional; perspectivas terapêuticas; grandes estudos epidemiológicos. Síndromes 
poliglandulares autoimunes. Neoplasias endócrinas múltiplas. Secreção hormonal ectópica. Endocrinologia 
do envelhecimento. 
Referências Bibliográficas 
SPERLING, MA: Pediatric Endocrinology. 2nd edition; Ed Saunders, 2002 
FELIG, P; FROHMAN, LA: Endocrinology and metabolism. 4th Eddition; Ed. McGraw Hill, 2001. 
LARSEN, PR; KRONENBERG, HM; MELMED, S; POLONSKY, KS: Williams textbook of endocrinology. 10th 
Eddition; Ed. Saunders, 2003 
PICKUP, JM; WILLIAMS, G: Textbook of Diabetes (vol. 1 e 2). 3rd Eddition; Ed. Blackwell Publishing, 2003. 
KAHN, R; WEIR, GC: Joslin's Diabetes Mellitus. 14th eddition; Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2004 
 

036. MEDICO GASTROENTEROLOGISTA  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Doença Do Refluxo Gastro-Esofágico. Alterações Da Motilidade Do Esôfago: 
Diagnóstico E Tratamento. Neoplasia Do Esôfago. Manifestações Atípicas E Extra-Esofágicas Da Doença 
Do Refluxo Gastro-Esofágico. Gastrites. Lesões Gastro-Intestinais Induzidas Por Antiinflamatórios Não 
Esteróides. Úlcera Péptica. Helicobacter Pylori E Afecções Associadas. Neoplasias Gástricas. Diarréias 
Agudas E Crônicas. Síndrome De Má Absorção. Parasitoses Intestinais. Síndrome Do Cólon Irritável. 
Doença Diverticular Dos Cólons. Câncer Colo-Retal. Retocolite Ulcerativa Inespecífica. Doença De Crohn. 
Colite Isquêmica. Doenças Do Apêndice Cecal. Pancreatite Aguda. Pancreatite Crônica. Tumores Do 
Pâncreas. Cistos De Pâncreas. Diagnóstico Diferencial Das Icterícias. Colestase. Hepatites Agudas Virais. 
Hepatites Crônicas Virais. Hepatite Auto-Imune. Cirrose Hepática. Doenças Hepáticas Metabólicas. 
Esteatose E Esteato-Hepatite Não Alcoólicas. Tumores Primitivos Do Fígado. Fígado E Gravidez. 
Transplante Hepático. Doenças Da Vesícula Biliar. Tumores Malignos Das Vias Biliares Extra-Hepáticas. 
Álcool E Aparelho Digestivo. Manifestações Digestivas Da Síndrome De Imunodeficiência Adquirida. 
Doença De Chagas E Aparelho Digestivo. Esquistossomose Mansônica. Nutrição Em Gastroenterologia. 
Alterações Genéticas E Afecções Do Aparelho Digestivo. Doenças Funcionais Do Aparelho Digestivo. 
Dispepsia Funcional 
Referências Bibliográficas 
1. MARK FELDMAN, LAURENCE S. FRIEDMAN, LAURENCE J. BRANDT. SLEISENGER & FORDTRAN'S 
GASTROINTESTINAL AND LIVER DISEASE, PATHOPHYSIOLOGY/DIAGNOSIS/MANAGEMENT. 2006. 
SAUNDERS ELSEVIER. 
2. DANI R. GASTROENTEROLOGIA ESSENCIAL. 3. ED. RIO DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN, 
2006. 
 

037. MEDICO GINECOLOGISTA  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
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Conhecimentos Específicos: Anatomia da pelve feminina, Fisiologia do ciclo menstrual e embriologia. 
Contracepção e Planejamento familiar. Dor pélvica e dismenorreia Doenças sexualmente transmissíveis e 
infecções geniturinárias. Gravidez ectópica. Doenças benignas do trato reprodutivo. Cirurgias para 
patologias benignas e malignas do trato genital inferior. Incontinência urinária . Doença inflamatória pélvica. 
Endocrinologia ginecológica (amenorréia, anovulação, hirsutismo, hemorragia uterina disfuncional, tensão 
pré-menstrual, desenvolvimento sexual normal e anormal, puberdade e climatério). Infertilidade. Endoscopia 
ginecológica. Endometriose. Câncer de colo uterino. Propedêutica do colo uterino. Câncer de ovário. Câncer 
de vulva. Doença trofoblástica gestacional. Doenças benignas e malignas da mama. Ginecologia infanto-
puberal. Distopia genital 
Referências Bibliográficas 
1. CAMARGOS, Aroldo Fernando; Melo, Victor Hugo; Reis Fernando; Carneiro Márcia Mendonça. 
Ginecologia Ambulatorial. 2ª ed. Coopmed, 2008. 
2. CORRÊA, Mario Dias. Noções Práticas de Obstetrícia. 13ª ed. Coopmed, 2004. 
3. GUIDELINES do Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Clinical Green Top Guidelines: 
http://www.rcog.org.uk/index.asp?PageID=1042 
4. MANUAIS da Febrasgo e do Ministério da Saúde. http://www.febrasgo.com.br/manuais.htm 
5. NOVAK. Tratado de Ginecologia. 13ª ed. Guanabara Koogan, 2005. 
6. SPEROFF. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. 7ª ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 
7. SOGIMIG. Ginecologia e Obstetrícia Manual para concursos. 4ª ed. Medsi, 2007. 
8. THE LINDE. Ginecologia Operatória. 8ªa ed. Guanabara Koogan, 1999. 
9. WILLIAMS OBSTETRÍCIA. 20ª ed. Guanabara Koogan, 2000. 
10. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Departamento de Apoio à Descentralização. 
Coordenação – Geral de Apoio à Gestão Descentralizada. Diretrizes operacionais dos Pactos pela vida, em 
Defesa do SUS e de Gestão; Brasília 2006. http://www.saude.gov.br 
 

038. MEDICO HEMATOLOGISTA  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Anemias: anemias carenciais: metabolismo do ferro, vitamina B12 e ácido 
fólico, anemia ferropriva, anemias megaloblásticas, deficiência de vitamina E, anemias hemolíticas: 
hemoglobinopatias, esferocitose, deficiência de piruvato kinase e G6PD, anemia hemolítica autoimune, 
anemias por deficiência de eritropoietina, doença renal crônica, hipotireoidismo, infecções crônicas; 
Produção deficiente da medula óssea: anemia aplástica, etiologia, diagnóstico, tratamento, anemia de 
Fanconi: descrição, diagnóstico, tratamento, anemia de Blackfan-Diamond: descrição, diagnóstico, 
tratamento, hemostasia e coagulação, púrpura trombocitopênica idiopática – PTI: definição, diagnóstico, 
tratamento, púrpuras vascularaes autoimunes: definição, etiologia, e fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, 
hemofilia A: definição, genética, diagnóstico, tratamento, doença de Von Willebrand: definição, incidência, 
diagnóstico, variantes, tratamento, hemofilia B: definição, incidência, genética, diagnóstico, tratamento; 
Afibrogenia, hipoprotrombinemias, deficiência de Fator VII, trombose: fisiopatologia, classificação, drogas 
antitrombóticas, eficácia da terapêutica; Doenças não neoplásicas do sistema retículo endotelial: doenças 
de depósito: Gaucher, Niemann-Pick, histiocitose azul: definição, diagnóstico, tratamento, histiocitose de 
Langerhans: definição, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento; Doenças neoplásicas: leucemia linfoblástica 
aguda: classificações: morfológica, citoquímica, imunofenotipagem, citogenética, diagnóstico, tratamento, 
compliações do tratamento. Leucemia mieloblástica aguda: classificações: morfológica, citoquímica, 
imunofenotipagem, citogenética, diagnóstico, tratamento, complicações do tratamento, mielodisplasias: 
classificação, definição, diagnóstico, condutas terapêuticas, síndromes mieloproliferativas, leucemia 
mieloide crônica, policitemia vera, mielofibrose, leucemia linfocítica crônica: definição, classificação, 
diagnóstico, tratamento. Linfoma de Hodgkin: descrição, diagnóstico, estadiamento, tratamento. Linfoma 
Não Hodgkin: definição, diagnóstico, estadiamento, tratamento. Linfoma cutâneo de célula T: descrição, 
epidemiologia, imunofenotipagem, diagnóstico, apresentação clínica, tratamento. Leucemia de células 
cabeludas: etiologia e incidência, diagnóstico, tratamento. Mieloma múltiplo: etiologia e incidência, 
diagnóstico, estadiamento, tratamento. Transplante de medula óssea: histórico, definição, bases para 



Prefeitura Municipal de Cataguases 
Concurso Público Edital nº 001/2014 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
Ágora Consultoria Ltda 88

esquemas de condicionamento, indicações; Hemoterapia: seleção de doadores, sistemas ABO e RH, 
hemoderivados, indicações clínicas, complicações.  
Referências Bibliográficas 
LEE e WINTROBE, M. M. Clinical Hematology. Lippincott Editors, 10a Edição, 1998. 
NATHAN, D. G. e OSKI, F. A. Hematology of Infancy and Childhood. Saunders Company, 5a Edição, 1998. 
RIBEIRO, C. M. F. Protocolo para Portadores de Síndromes Falciformes. Cadernos HEMOMINAS, Volume 
I, 1993. 
 

039. MEDICO NEFROLOGISTA  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Abordagem do paciente com doença renal. Estrutura e função dos rins. 
Hipertensão arterial sistêmica. Doença hipertensiva específica da gravidez. Uropatia obstrutiva, nefrolitíase. 
Infecção urinária. Abscesso renal e perirenal. Distúrbios hidroeletrolíticos. Distúrbios ácido-básicos. 
Insuficiência renal aguda. Doenças císticas do rim. Tumores do rim, do ureter e da bexiga. Insuficiência 
renal crônica. Doenças glomerulares. Doenças tubulointersticiais e nefropatias tóxicas. Distúrbios 
vasculares do rim. Doenças císticas do rim. Tumores do rim, do ureter e da bexiga. Incontinência urinária. 
Diabetes mellitus. Diálise. Transplante renal. 
Referências Bibliográficas 
BRENNER, BM & Rector JR: The Kidney 7th Ed. Phyladelphia, WB Saunders Co, 2003. 
RIELLA, CR: Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos. 4. ed., 2003 
ZATZ, R. Fisiopatologia Renal. 1. ed., Atheneu, 2000. 
CRUZ, J; Cruz HMM, Barros RT: Atualidades em Nefrologia. V. 5 ao 9, Sarvier. 
BARROS, RT; Alves, MAR; DANTAS, M; KIRSZTAJN, GM;Sens YAS: Glomerulopatias, Patogenia, Clínica 
e Tratamento, 2ª Ed, Sarvier, 2006 
DAURGIDAS JT, Blake PG, Ing TS: Handbook of Dialysis, 3a ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2001 
DANOVITCH GM: Handbook of Kidney Transplantation, 3. ed. Lippincott, Williams & Wilkins, 2001 
Revistas Jornal Brasileiro de Nefrologia – Jornal Oficial da Sociedade Brasileira de Nefrologia, volumes a 
partir do ano 2000 
KIDNEY INTERNATIONAL – Jornal Oficial da Sociedade Internacional de Nefrologia, volumes a partir de 
2000 
Journal of American Society of Nephrology - Jornal Oficial da Sociedade Americana. 
 

040. MEDICO OFTALMOLOGISTA  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Afecções da órbita. Afecções das vias lacrimais. Afecções do cristalino. 
Afecções do vítreo e da retina. Afecções neuroftalmológicas. Banco de olhos. Bases da oftalmologia. 
Doenças oculares externas e córnea. Estrabismo. Glaucoma. Iatrogenias e repercussões oculares das 
doenças sistêmicas. Propedêutica oftalmológica. Refração, lentes de contato e visão subnormal. Saúde 
ocular e prevenção da cegueira. Trauma ocular. Uveites. 
Referências Bibliográficas 
Alves MR, Polati M, Sousa SJF. Refratometria ocular e a arte da prescrição médica. Rio de Janeiro: Cultura 
Médica – Guanabara Koogan, 2009. 
Kanski JJ. Oftalmologia clínica. Uma abordagem sistemática. 6ª ed, Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
Kara-José N, Freitas D, Moreira H e Boteon JE. Doenças da córnea e conjuntiva. Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 2007 
Kara José, N e Rodrigues MLV. Saúde ocular e prevenção da cegueira. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 
2009. 
Serie Oftalmologia Brasileira. Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Rio de Janeiro: Cultura Médica – 
Guanabara Koogan, 2008. 
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041. MEDICO ORTOPEDISTA  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Exame Musculoesquelético, Marcha Normal E Patológica, Semiologia 
Ortopédica, Aspectos Genéticos Em Ortopedia, Métodos Diagnósticos Em Ortopedia E Traumatologia, 
Deformidades Coluna, Alteraçoes Patológicas Dos Membros Superiores, Artroscopia Do Ombro, Doença 
Displásica Do Quadril, Fêmur Curto Congênito, Coxa Vara Congênita, Sinovite Transitória Do Quadril, Legg-
Calvè-Perthes, Patologia Do Joelho Adulto E Infantil,Pé Torto Congênito, Pé Metatarso Varo, Pé Plano 
Valgo, Pé Talo Vertical, Osteocondrites, Pé Paralítico, Lesões Tendinosas Do Pé. Lesões Tendinosas Da 
Mão, Talagias, Halúx Valgus, Pé Cavo, Matartasalgias, Pé Reumatóide, Pé Diabético, Desigualdade E 
Comprimento Dos Membros Inferiores, Fixadores Externos, Atendimento Ao Paciente Politraumatizado, 
Amputações, Infecções Osteoarticulares, Osteoporose, Tumores Ósseos E Lesões Pseudotumorais, 
Paralisia Cerebral, Mielomeningocele, Artrogripose Múltipla Congênita, Fraturas Na Criança, Fraturas No 
Adulto, Traumatologia Esportiva, Maus Tratos Na Criança, Quadril Adulto. 
Referências Bibliográficas 
Campell's Operative Orthopaedics, Tachdjian's Pediatric Orhopaedics, Master Techniques In Orthopaedice 
Surgery, Princípios Ao Do Tratamento De Fraturas, Developmental Dysplasia Of The Hip, Musculoskeletal 
Oncology A Multidisciplinary Approach, Paeditric Orthopaedic Secrets, Rockwood Fraturas em Adultos, 
Rockwood Fraturas Em Crianças, Pardini & Souza Clínica Ortopédica, Suporte Avançado De Vida No 
Trauma(Atls), Fraturas Fernando Baldy, Casos Clínicos em Ortopedia e Traumatologia, Ortopedia e 
Traumatologia Princípios e Prática. 
 

042. MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Semiologia otorrinolaringológica; Epistaxes; Rinopatias agudas e crônicas; 
Tumores do nariz e seios paranasais; Sinusites agudas e crônicas; Adenoamigdalites; Doenças das 
glândulas salivares; Tumores da boca, faringe e laringe; Estomatites; Disfonias; Laringites agudas e 
crônicas; Hipoacusias e vertigens: diagnóstico e tratamento; Otites externas; Otites médias agudas e 
crônicas; Complicações das otites; Tumores do ouvido; Cefaléias e dores faciais; Malformações congênitas 
em Otorrinolaringologia; Síndromes em Oorrinolaringologia; Corpos estranhos em Otorrinolaringologia; 
Urgência em Otorrinolaringologia; Antibioticoterapia em Otorrinolaringologia. 
Referências Bibliográficas 
- Tratado de Otorrinolaringologia 
- CAMPOS, CARLOS ALBERTO H., COSTA, HENRIQUE OLAVO OLIVAL. Obra Completa (Volumes 1 a 5) 
Ed. Roca, 2003. 
- Urgências e Emergência em Otorrinolarignologia; 
- FIGUEIREDO,RICARDO.; 1ª Edição – Ed. RevinteR – 2006. 
- Atlas Colorido de Otorrinolaringologia 
- SEIDEN; 1ª Edição – Ed. RivinteR – 2005 
- Otorrinolaringologia Prática - Diagnóstico e Tratamento 
- BECKER, 2ª Edição – Ed. RevinteR – 1999 
- Otorrinolaringologia Pediátrica; 
- SIH,TANIA., RAMOS,D.B., SAKANO,E., ENDO,L.H; 3ª Edição – Ed. RevinteR – 1998. 
- Tratado de Otologia; 
- BENTO,RICARDO F., MINITI,AROLDO, MARONE,SILVIO A.M.; 1ª Edição – Edusp – Editora da 
Universidade de São Paulo – 1998. 
- Otorrinolaringologia – Princípios e Práticas 
- COSTA,S.S.; CRUZ,O.L.; OLIVEIRA,J.A.A. e Colaboradores; 2ª Edição – Ed. ARTMED – 2006 
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043. MEDICO PEDIATRA  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Desenvolvimento e crescimento da criança. Aleitamento materno. 
Imunização da criança. Distúrbios nutricionais e hidroeletrolíticos. Abordagem clínica do adolescente, 
sexualidade, tabagismo, alcoolismo, drogas ilícitas. Abordagem ao recém-nascido. Diagnóstico diferencial 
das doenças exantemáticas. Problemas hematológicos. Problemas gastrointestinais. Problemas do trato 
respiratório. Problemas do aparelho cardiovascular. Problemas neurológicos. Problemas endocrinológicos. 
Problemas genitourinários. Problemas dermatológicos. Problemas reumatológicos. Reações 
medicamentosas, interações entre drogas, antibioticoterapia. 
Referências Bibliográficas 
- BEHRMAN, R.E., KLIEGMAN, A. /Nelson textbook of pediatrics. /17.th São Paulo: Elsevier, 2004. 
International Edition, 2004 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. /Guia de vigilância epidemiológica/, 
2005. 
- BRASIL. Ministério da Saúde. /Doenças infectoparasitárias. /Manual de bolso, 5. ed. Brasília, 2005. 
- LEÃO, et al. /Pediatria ambulatorial/. 4. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2004. 
- OLIVEIRA, R.G. /Black /b/ook. /Manual de referência em pediatria, medicamentos e rotinas médica. 3. ed. 
Belo Horizonte: Copermed, 2005. 
- TONELLI, E., FREIRE, L.M.S. /Doenças infecciosas na infância e adolescência. /2. ed. Belo Horizonte: 
Médici, 2000. 
 

044. MEDICO PEDIATRA PLANTAO  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Desenvolvimento e crescimento da criança. Aleitamento materno. 
Imunização da criança. Distúrbios nutricionais e hidroeletrolíticos. Abordagem clínica do adolescente, 
sexualidade, tabagismo, alcoolismo, drogas ilícitas. Abordagem ao recém-nascido. Diagnóstico diferencial 
das doenças exantemáticas. Problemas hematológicos. Problemas gastrointestinais. Problemas do trato 
respiratório. Problemas do aparelho cardiovascular. Problemas neurológicos. Problemas endocrinológicos. 
Problemas genitourinários. Problemas dermatológicos. Problemas reumatológicos. Reações 
medicamentosas, interações entre drogas, antibioticoterapia. 
Referências Bibliográficas 
- BEHRMAN, R.E., KLIEGMAN, A. /Nelson textbook of pediatrics. /17.th São Paulo: Elsevier, 2004. 
International Edition, 2004 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. /Guia de vigilância epidemiológica/, 
2005. 
- BRASIL. Ministério da Saúde. /Doenças infectoparasitárias. /Manual de bolso, 5. ed. Brasília, 2005. 
- LEÃO, et al. /Pediatria ambulatorial/. 4. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2004. 
- OLIVEIRA, R.G. /Black /b/ook. /Manual de referência em pediatria, medicamentos e rotinas médica. 3. ed. 
Belo Horizonte: Copermed, 2005. 
- TONELLI, E., FREIRE, L.M.S. /Doenças infecciosas na infância e adolescência. /2. ed. Belo Horizonte: 
Médici, 2000. 
 

045. MEDICO PROCTOLOGISTA  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Anatomia Cirúrgica e fisiologia do colon, reto e ânus. Métodos propedêuticos 
nas enfermidades colo-proctologicas. Doença Hemorroidária. Fissura anal. Fistula de anus. Hidroadenite 
supurativa. Prurido anal. Lesões dermatológicas em proctologia. Quisto pilonidal. Prolapso retal e 
procidencia retal. Anomalias congênitas na região ano-retal. Doenças sexualmente transmissíveis em 
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proctologia. Megacolon congênito e megacolon adquirido. Pólipos e polipose intestinal. Câncer de colon e 
reto. Carcinoma de canal anal e do anus. Doença inflamatória intestinal: reto – colite ulcerativa de crohn. 
Proctite e enterite radiógenas. Doença diverticular intestinal. Volvo do colon e síndrome de ogilvie. 
Distúrbios do assoalho pélvico: Proctalgia fugaz, coccigodinea e síndrome elevadores. Constipação 
intestinal e melanosis colonica. Síndrome colon irritável e infecções intestinais. 
Referências Bibliográficas 
1. Cirurgia do ânus, reto e colon. John Goligher 
2. Surgery of colon Rectum and anus. W. Patrick Mazier 
3. Surgery of the alimentary tract. Shockelford and Zuidema 
4. Atlas em Proctologia. Flávio A. Quilici 
5. Diseases of colon, reto e anal canal. Joseph B. Kisner 
6. Principles and practice of surgeryfor the Colon, Rectum, and Anus; third edition; Philip H Gordon; Sathat 
Nivatvongs; informa healthcare (2007). 
 

046. MEDICO PSIQUIATRA  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos:  PSIQUIATRIA ADULTA: Semiologia, psicopatologia e nosologia 
psiquiátricas. Políticas de saúde mental no Brasil. Legislações em saúde mental: A Lei de 1934, o Projeto 
de Lei Nacional do Deputado Paulo Delgado, A Lei Estadual 11.802 e seu Projeto de Regulamentação 
Terapêuticas: psicofarmacologia, psicoterapias, psicanálise. As urgências psiquiátricas. Noções em 
epidemiologia. PSIQUIATRIA INFANTIL: A legislação em vigor. A intercessão da pedagogia com a 
psiquiatria infantil. A psicanálise na criança, no adolescente e em suas famílias Epidemiologia em saúde 
mental infantil. Semiologia, classificação, urgências e psicofarmacoterapia em psiquiatria infantil. 
Referências Bibliográficas 
PSIQUIATRIA ADULTA 
1. ALMEIDA FILHO, N. SANTANA, V.MARI J. Princípios de Epidemiologia para Profissionais de Saúde 
Mental. Brasília, Ministério da Saúde, 1989 
2. DELGADO, P. G. As Razões da Tutela. Rio de Janeiro, Editora T Corá, 1992. 
3. DELGADO, Paulo G. G. Reforma Psiquiátrica e Cidadania: O Debate Legislativo. In: Saúde em Debate. 
Número 35, Julho, 1992 
4. KAPLAN, Harold, Tratado de Psiquiatria – 6a ed Porto Alegre: Artes Médicas, 1999 
5. Jaspers, K. Psicopatologia Geral, Livraria Atheneu- RJ, SP, 1985 
6. FREUD, S. Rio de Janeiro, Imago, ESB, A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose. Volume XIX 
Artigos sobre técnica, vol: XII 
7. SCHATZBERG e COLE. Manual de Psicofarmacologia Clínica. Porto Alegre: Artes Médicas, 4a Edição, 
2003 . 
8. Leis: A Legislação Psiquiátrica Vigente. 1934. O Projeto de Lei Nacional de Reforma Psiquiátrica 
(Deputado Paulo Delgado). A Lei Estadual 11.802/95 (Minas Gerais). Propostas de Regulamentação da  
Lei 11.802/95, elaborada pela Comissão Técnica Especial, de 20/06/95. 
9. TUNDIS, S. A e COSTA, N. R. Cidadania e Loucura: Políticas de Saúde Mental no Brasil. Petrópolis: 
Vozes, 1987. Introdução e Capítulo I. 
10. CID 10, Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas – Porto Alegre: Artes Médicas, 1993 
11. GUIDELINES, APA. Compêndio 2004- Porto Alegre: Artmed, 2005 
PSIQUIATRIA INFANTIL: 
1. ALMEIDA FILHO, N. Santana, V. MARI J. Princípios de Epidemiologia para Profissionais de Saúde 
Mental, Brasília, Ministério da Saúde, 1989 
2. ASSUMPÇÃO, F. B. Jr. Psiquiatria da Infância e Adolescência. São Paulo: Santos, 1994 
3. Legislação Psiquiátrica Vigente, Lei de 1934 – O Projeto de Lei Nacional de Reforma Psiquiátrica 
(Deputado Paulo Delgado) 
4. A Lei Estadual de Reforma Psiquiátrica, Lei número 11.802/95 – Estatuto da Criança e do Adolescente 
5. MILLOTI, C. Freud Anti Pedagogo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987 
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6. SCHATZBERG e COL. Manual de Psicofarmacologia Clínica. Porto Alegre: Artes Médicas, 4a Edição, 
2003. 
7. SCHWARTZMANN, J. S. E ASSUMPÇÃO, F. B. Jr. Autismo Infantil. São Paulo: Mennon, 1995 
8. Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID – 10. Porto Alegre: Artes Médicas. 
PP. 220/283, 1993. 
9. VIGANÓ, C. A Construção do Caso Clínico IN: Curinga, n. 13. Belo Horizonte: EPB-MG, 1999. 
10. ZENONI, A. A Clínica da Psicose: o trabalho feito por muitos IN: Abrecampos. Ano I, nº 0. Belo 
Horizonte: Junho 2000. 
 

047. MEDICO RADIOLOGISTA  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: 1. Física das radiações e efeitos biológicos das radiações; técnicas 
radiológicas. formação de imagem radiográfica, controle de qualidade; proteção radiológica. 
1.1.Fundamentos da tomografia computadorizada e da ressonância magnética. 1.2. Contrastes radiológicos. 
2. Imagenologia do tórax: doenças pleuropulmonares. Massas Torácicas. 2.1. Tórax nas emergências. 
Tórax em pediatria. 2.2. Alterações intersticiais, alveolares e mistas. 3. Imagenologia do aparelho digestivo: 
métodos e patologias mais comuns. 3.1. Abdome agudo; Estudo contrastado; Aparelho digestivo em 
pediatria. 4. Aparelho urinário: imagenologia do aparelho urinário. método; massas renais; trauma renal; 
estudo contrastado e aparelho urinário em pediatria. 5. Sistema músculo-esquelético: imagenologia das 
lesões osteomuscular articulares. Doenças inflamatórias. Massas tumoriais. Coluna vertebral. Crânio e face 
(órbita - seios da face). 6. Primeiros socorros. Choque anafilático. 7. Imagenologia do SNC / TCE / AVC / 
SNC em pediatria. 8. Mamografia: técnicas de posicionamento. Tumores benignos. Tumores malignos. 9. 
Radiologia intervencionista (noções básicas, indicações e análises). Densitometria óssea (noções básicas, 
indicações e análises). 10. Sistema cardiovascular. 11. Bases físicas da ultrassonografia. 12. 
Ultrassonografia do abdome total, do tórax, do pescoço, obstétrica e de partes moles. 13. Doppler – noções 
básicas e ultrassonografia intervencionista. 
Referências Bibliográficas 
MÉDICO RADIOLOGISTA1- PAUL, JUHL, Interpretaçao Radiológica, 7° Ed. Editora:Guanabara-Koogan, 
RJ, 2000. 
MULLER, Silva -Tórax .Elsevier, SP, 2011 
GORE-DIGESTIVE SYSTEM, 2010. 
CLAUDIA LEITE-DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DAS LESÕES ENCEFÁLICAS, 2011. Editora Guanabara 
Koogan, RJ. 
SOM-CURTIN - HEAD AND NECK 5°ED ELSEVIER, 2011. 
STOLLER- MAGNETIC IMAGING IN ORTHOPEDICS ANS SPORTS MEDICINE, 2010. 
AGUILLAR-BAUAB-MARANHÃO,ULTRASSONOGRAFIA-MAMOGRAFIA-RESSONANCIA MAGÉTICA 
2009. 
CERRI-ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL 2°ED SÃO PAULO, 2009. 
PASTOREULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, SÃO PAULO, 1997. 
SERNICK-ULTRASSONOGRAFIA DO SISTEMA MÚSCULO ESQUÉLETICO, SP, 2009. 
 

048. MEDICO UROLOGISTA  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: 1. Infecções do trato urogenital. 2. Uro-neurologia e Urodinâmica. 3. Uro-
ginecologia. 4. Andrologia e Infertilidade. 5. Hiperplasia prostática benigna. 6. Uro-oncologia. 7. Trauma e 
cirurgia reconstrutiva. 8. Uropediatria. 9. Litíase urinária. 10. Endo-urologia elaparoscopia. 11. Doenças das 
adrenais. 12. Transplante renal. 13. Doenças sexualmente transmissíveis. 14. Exames laboratoriais e de 
imagens em urologia. 
Referências Bibliográficas 
WALSH PC; RETIK AB, VAUGHAN ED Jr, WEIN AJ.Ed.Campbell’s Urology. 10ª Edition, Philadelphia, 
Saunders, volume I, II e III de 2012. 
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DALL’OGLIO, M; SROUGI, M; NESRALLAH, L. J; ORTIZ, W. GUIAS DE MEDICINA AMBULATORIAL E 
HOSPITALAR. UNIFESP, E. P. de Medicina. MANOLE, 2005. 
MILFONT, J. C. A. FORTES, M. A. Q. R. UROLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA, Revinter. 2008 
RHODEN, E. L. UROLOGIA NO CONSULTÓRIO. Artmed, 2009 
SROUGI, M; DALL’OGLIO, M; CURY, J. URGÊNCIAS UROLÓGICAS. CLÍNICA BRASILEIRA DE 
CIRURGIA. Ano X, vol I. Atheneu. 2005. 
TANAGHO, E; McANINCH, J. W. UROLOGIA GERAL DE SMITH. 16ª ed., MANOLE, 2007. 
WALSH, P. C. (ed.) CAMPBELL’S UROLOGY. 8ª ed. W. B. SAUNDERS, 2002. 
 

049. MOTORISTA VEICULOS LEVES 

Conhecimentos Específicos:  Código de Trânsito Brasileiro: Regras Gerais de Circulação: Normas Gerais 
de Circulação e Conduta; Regra de Preferência; Conversões; Dos Pedestres e Condutores não 
Motorizados; Classificação das Vias. Legislação de Trânsito: Dos Veículos; Registro, Licenciamento e 
Dimensões; Classificação dos Veículos; Dos equipamentos obrigatórios; Dos Documentos de Porte 
Obrigatório; Da Habilitação; Das Penalidades; Medidas e Processo Administrativo; Das Infrações; 
Sinalização de Trânsito: A Sinalização de Trânsito; Gestos e Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de 
Regulamentação; Conjunto de Sinais de Advertência; Placas de Indicação; Direção Defensiva: Direção 
Preventiva e Corretiva; Automatismos; Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis 
da Física; Aquaplanagem; Tipos de Acidentes; Primeiros Socorros: Como socorrer; ABC da Reanimação; 
Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas e Transporte de Acidentados. 
Conhecimentos Gerais do Veículo : Noções de Mecânica: O Motor; Sistema de Transmissão e 
Suspensão; Sistema de Direção e Freios; Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. Conhecimentos Práticos de 
Operação e Manutenção do veículo; Procedimentos de Segurança; Funcionamento Básico dos Motores; 
Sistema de Lubrificação; Arrefecimento; Transmissão; Suspensão; Direção; Freios; Pneus; Painel de 
instrumentos; Sistema Elétrico. 
Prova Prática conforme item 6.3. 
Referências Bibliográficas 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997). 
Manuais do Motorista para habilitação, Cursos Teóricos - Técnicos para candidatos a motorista, Cursos de 
Formação de Condutores e outros manuais de trânsito contendo legislação de trânsito, Normas de 
circulação e Conduta, Sinalização, Direção defensiva, Primeiros socorros, Noções de mecânica e demais 
itens do programa de provas. 
 

050. MOTORISTA VEICULOS PESADOS  

Conhecimentos Específicos:  Código de Trânsito Brasileiro: Regras Gerais de Circulação: Normas Gerais 
de Circulação e Conduta; Regra de Preferência; Conversões; Dos Pedestres e Condutores não 
Motorizados; Classificação das Vias. Legislação de Trânsito: Dos Veículos; Registro, Licenciamento e 
Dimensões; Classificação dos Veículos; Dos equipamentos obrigatórios; Dos Documentos de Porte 
Obrigatório; Da Habilitação; Das Penalidades; Medidas e Processo Administrativo; Das Infrações; 
Sinalização de Trânsito: A Sinalização de Trânsito; Gestos e Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de 
Regulamentação; Conjunto de Sinais de Advertência; Placas de Indicação; Direção Defensiva: Direção 
Preventiva e Corretiva; Automatismos; Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis 
da Física; Aquaplanagem; Tipos de Acidentes; Primeiros Socorros: Como socorrer; ABC da Reanimação; 
Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas e Transporte de Acidentados. 
Conhecimentos Gerais do Veículo : Noções de Mecânica: O Motor; Sistema de Transmissão e 
Suspensão; Sistema de Direção e Freios; Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. Conhecimentos Práticos de 
Operação e Manutenção do veículo; Procedimentos de Segurança; Funcionamento Básico dos Motores; 
Sistema de Lubrificação; Arrefecimento; Transmissão; Suspensão; Direção; Freios; Pneus; Painel de 
instrumentos; Sistema Elétrico. 
Prova Prática conforme item 6.3. 
Referências Bibliográficas 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997). 
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Manuais do Motorista para habilitação, Cursos Teóricos - Técnicos para candidatos a motorista, Cursos de 
Formação de Condutores e outros manuais de trânsito contendo legislação de trânsito, Normas de 
circulação e Conduta, Sinalização, Direção defensiva, Primeiros socorros, Noções de mecânica e demais 
itens do programa de provas. 
 

051. NUTRICIONISTA 

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Regulamentação das atividades do profissional de nutrição. Características 
sensoriais, físico-químicas, nutricionais e higiênico-sanitárias dos alimentos. Métodos de avaliação e efeitos 
das diversas modalidades de aquisição, seleção, armazenamento, prépreparo, preparo e conservação da 
qualidade nutricional dos alimentos. Higienização e sanitização dos alimentos, utensílios e equipamentos. 
Doenças veiculadas por alimentos e microrganismos patogênicos de importância em alimentos. Energia e 
nutrientes: definição, classificação, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, 
biodisponibilidade, requerimentos, recomendações e fontes alimentares. Definição, fundamentação e 
característica da dieta normal e suas modificações. Alimentação e nutrição nos diferentes grupos etários e 
para aqueles nutricionalmente vulneráveis. Avaliação nutricional de indivíduos e comunidades: tipos, 
conceitos, material e métodos, interpretação e aplicabilidade dos resultados. Nutrição clínica: Patologia da 
nutrição e dietoterapia nas doenças nutricionais. Assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e em 
consultórios de nutrição e dietética. Saúde coletiva e nutrição: programas de aplicação e nutrição, atenção 
primária e educação em saúde, epidemiologia dos problemas nutricionais brasileiros, Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição, situação alimentar e nutricional no Brasil e segurança alimentar. Educação 
nutricional: conceitos, objetivos, metodologias e aspectos sociais, econômicos e culturais, planejamento, 
organização, implementação e avaliação de programas de educação nutricional. Alimentação coletiva: 
conceitos básicos da administração geral e sua aplicação a Unidade de Alimentação e Nutrição, 
planejamento e operacionalização de cardápios, tipos e sistema de serviços, planejamento físico funcional, 
controle e avaliação de recursos humanos, financeiros e de materiais, higienização, segurança e ergonomia 
no trabalho. Legislação relacionada à área de Nutrição e alimentos.  
Referências Bibliográficas 
1. BORSOI, Maria Ângela. Nutrição e dietética: noções básicas. 11.ed. São Paulo:Senac São Paulo, 2004. 
78 p. (Apontamentos Saúde) 
2. CUPPARI, Lilian. Guia de nutrição: nutrição clínica no adulto. 2. ed. Barueri: Manole, 2005. 474 p. (Guias 
de medicina ambulatorial e hospitalar.) 
3. ESCOTT-STUMP, Sylvia; MAHAN, L. Kathleen. Krause. Alimentos, nutrição & dietoterapia 11 ed. São 
Paulo: 2003. 
4. EUCLYDES, Marilene Pinheiro. Nutrição do lactente: base científica para uma alimentação saudável. 3. 
ed Viçosa: [S.n.], 2005. 551p. 
5. GOUVEIA, Enilda L. Cruz. Nutrição: saúde e comunidade. 2. ed., rev. amp. Rio de Janeiro: Revinter, 
1999. 247 p. 
6. ORNELLAS, Lieselotte H. Técnica dietética: seleção e preparo de alimentos. 8.ed., rev. ampl. São Paulo: 
Atheneu, 2007. 276 p. 
7. PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Nutrição e técnica dietética. 2.ed., rev. e atual.Barueri: Manole, 2003. 390 p. 
 

052. ODONTOLOGO  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos : Semiologia: Processos de diagnóstico. Radiologia - Física das radiações, 
filmes, processamento, anatomia radiográfica e aspectos radiográficos dos cistos e tumores, técnicas 
radiográficas, interpretação radiográfica. Patologia oral: aspectos gerais. Cirurgias orais menores: 
Exodontias, dentes inclusos, apicetomias e cirurgias pré-protéticas. Prótese total e parcial removível. 
Noções básicas. Periodontia: Anatomia e fisiologia do periodonto. Exame, diagnóstico e prognóstico. 



Prefeitura Municipal de Cataguases 
Concurso Público Edital nº 001/2014 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
Ágora Consultoria Ltda 95

Princípios básicos de oclusão. Dentística: Restaurações metálicas; restaurações plásticas: diretas e 
indiretas (inlay e onlay com resinas compostas); restaurações cerâmicas e do tipo Inlay / Onlay. Plano de 
tratamento e condutas terapêuticas integradas. Limite cervical das restaurações. Noções de oclusão e 
ajuste oclusal em dentística.  Materiais dentários em dentística. Endodontia: Topografia da câmara pulpar. 
Alterações da polpa dental e do periápice. Tempos operatórios do tratamento dos canais radiculares. 
Diagnóstico e prognóstico. Diagnóstico e tratamento das emergências em odontologia. Diagnóstico e pronto 
atendimento das emergências médicas em consultório odontológico (ABC da ressuscitação 
cardiorrespiratória). Biossegurança: Aspectos de interesse em odontologia. Anestesiologia: Técnicas, 
soluções anestésicas (farmacologia, indicações e contra-indicações), complicações. Terapêutica e 
Farmacologia: Analgésicos, antiinflamatórios não esteróides, antimicrobianos; uso profilático dos 
antibióticos; controle da ansiedade em odontologia (ansiolíticos). Saúde Coletiva: Promoção de saúde; 
Epidemiologia dos problemas bucais; Índices e indicadores; Prevenção, diagnostico e tratamento das 
principais doenças bucais; Flúor: uso; metabolismo; mecanismo de ação; intoxicação crônica e aguda; 
Educação em saúde bucal; Política de saúde.  Odontopediatria: Crescimento e Desenvolvimento . Noções 
de interesse Odontopediátrico; Diagnóstico e Plano de Tratamento em Clínica Odontopediátrica; Doença 
Periodontal na Criança; Cariologia; Prevenção das Doenças Cárie e Periodontal; Tratamento Restaurador 
das Lesões de Cárie; Terapia Endodôntica em Decíduos; Traumatismo; Cárie dentária na criança e no 
adolescente; Métodos mecânicos e quimioterápicos de higiene bucal. Deontologia e Ética Odontológica. 
Materiais Dentários: Estrutura Dental; Materiais Restauradores Plásticos Diretos; Adesivos Dentinários;  
Cimentos e Bases Protetoras; Materiais para Moldagem; Resinas Acrílicas; Materiais para higiene bucal e 
prevenção;  Materiais Clareadores. 
Referências Bibliográficas 
GUIMARÃES JR J. BIOSSEGURANÇA E CONTROLE DA INFECÇÃO CRUZADA em Consultórios 
Odontológicos  Editora: Santos Edição: 1a. / 2001 
MARZOLA C.  Técnica Exodôntica.  Editora: Pancast: 3a Edição/2000  - 326 páginas 
LOBAS C. F. S. THD e ACD - Técnico em Higiene Dental e Auxiliar de Consultório. Dentário Editora: Santos 
Edição: 2a./2006  - 450 páginas 
SILVA M. - COMPÊNDIO DE ODONTOLOGIA LEGAL. Editora: Medsi-Guanabara Edição: 1a. / 1997 - 508 
páginas 
ELIAS C. N. - MATERIAIS DENTÁRIOS - Ensaios Mecânicos. Editora: Santos 
Edição: 1ª/2007 - 266 páginas 
FRENCKEN JO E. - Tratamento Restaurador Atraumático para a Cárie Dentária - A.R.T. Editora: Santos 
Edição: 1a./2001 - 106 páginas 
ALVARES & TAVANO – Curso de Radiologia em Odontologia, Editora: Santos 
Edição: 5ª/2009 - 274 páginas 
ANDRADE ED, RANALI J. Emergências médicas em odontologia. 2ed. São Paulo: Artes Médicas; 2004. 
MALAMED SF. Manual de Anestesia Local. Rio de Janeiro: Elsevier SA; 2005. 
OLIVEIRA MLL Responsabilidade civil odontológica Editora Del Rey, 1999. 
BRASIL Código de defesa do consumidor: Lei no 8078 de 11 de setembro de 1990. São Paulo: Saraiva, 
1991. 50p. 
CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA Código de Ética Odontológica Resolução CFO-42 de 25 de 
maio de 2006. CFO, 2006. 20p. 
MEDRONHO, R. A. Epidemiologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2002. 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Levantamentos básicos em saúde bucal. Tradução de Ana Júlia 
Perrotti Garcia. 4ª edição. São Paulo: Santos, 1999. 66p. Título original: Oral health surveys - basic 
methods. 
ROUQUAYRIOL, M. Z. & ALMEIDA FilHO, N. Epidemiologia e saúde. 6ª edição. Rio de Janeiro: Medsi, 
2003. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Área 
Técnica de Saúde Bucal. Projeto SB2000: condições de saúde bucal da população brasileira no ano 2000: 
Manual do Anotador / Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica, Área Técnica de 
Saúde Bucal. - Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Área 
Técnica de Saúde Bucal. Projeto SB2000: condições de saúde bucal da população brasileira no ano 2000: 
Manual do Coordenador / Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica, Área Técnica 
de Saúde Bucal. - Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 
Brasil 1990. Congresso Nacional. Lei 8.080, de 19/09/1990. Diário Oficial da União, Brasília; 19 de setembro 
de 1990. 
Brasil 1990. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. ABC do SUS: doutrinas e 
princípios. Brasília: MS; 1990. 
Narvai PC. Odontologia e saúde bucal coletiva. 2ed. São Paulo: Santos; 2002. 
TOLEDO O A. ODONTOPEDIATRIA - Fundamentos para a Prática Clínica. Editora: Premier Edição: 
3a./2005 
SHILLINGBURG H T. Fundamentos de Protese Fixa. Editora: Quintessence Edição: 4a./2007  
RIBEIRO M S. MANUAL DE PRÓTESE TOTAL REMOVÍVEL. Editora: Santos Edição: 1ª / 2007 
FIGUEIREDO I  M B. As Bases Farmacológicas em Odontologia. Editora: Santos Edição: 1ª/2009 
OLE FEJERSKOV. Cárie Dentária - A Doença e seu tratamento clínico. Editora: Santos Edição: 1a./2005  
COHEN S. Caminhos da Polpa. Editora: Elsevier Edição: 9ª/2007 
ROMANI N F. ATLAS DE TÉCNICA E CLÍNICA ENDODÔNTICA. Editora: Roca Edição: 2a./1990 
 

053. OFICIAL ADMINISTRATIVO 

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
Conhecimentos Específicos:  Informática: Microcomputador com base em Processadores Intel e AMD: 
conhecimentos técnicos, configurações. Noções básicas de operação de microcomputadores, notebooks e 
periféricos, conhecimento de hardwares e softwares. Redes de computadores: definição, conceitos, 
montagem, configuração, utilização e recursos. Sistema Operacional Windows 7: instalação, configuração, 
utilização de recursos. Microsoft Office 2010: componentes, instalação, configuração, utilização dos 
recursos. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook e OneDrive, Google Chrome. Instalação e 
configuração de impressoras, impressão de documentos. Dispositivos de armazenamento. Backup.  
Referências Bibliográficas 
Windows 7 - Guia do Produto; Dicas e truques para Windows 7 - Uma coletânea dos melhores posts do 
Blog do Windows mostram como tirar o melhor proveito do seu Windows 7. Gabriel Tonobohn (Org.) 
Oct/Dez – 09, Microsoft Office 2010 - Guia do Produto, Ajuda on-line Windows 7, Microsoft Office 2010, 
Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook, OneDrive disponível em microsoft.com.br. Ajuda on-line do 
Google Chrome. Ajuda on-line intel.com.br; Ajuda on-line amd.com.br.  
- Abdalla, Samuel Liló. Informática para concursos públicos / Samuel Liló Abdalla, André Guesse. – São 
Paulo: Saraiva, 2012  
- Informática para concursos: [teoria e questões] / João Antonio Carvalho. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
808 p. 17x24 cm – (Provas e concursos) 
Legislação - Lei Orgânica de Cataguases: Disposições Preliminares, Da Competência Municipal, Da 
Administração Municipal (TÍTULO V); Disposições Gerais; Dos Atos Municipais; Dos Tributos Municipais. 
Das Políticas Municipais: Capítulo IX - Seção I - Da Política de Saúde; Seção II - Da Política Educacional, 
Cultural e Desportiva; Seção III - Da Política de Assistência Social; Seção IV - Da Política Urbana; Seção V - 
Da Política de Meio Ambiente. 
Referência Bibliográfica 
Lei Orgânica do Município de Cataguases de 07 de setembro de 1990. 
 

054. OPERADOR DE MAQUINAS 

Código de Trânsito Brasileiro : Regras Gerais de Circulação: Normas Gerais de Circulação e Conduta; 
Regra de Preferência; Conversões; Dos Pedestres e Condutores não Motorizados; Classificação das Vias. 
Legislação de Trânsito: Dos Veículos; Registro, Licenciamento e Dimensões; Classificação dos Veículos; 
Dos equipamentos obrigatórios; Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das Penalidades; 
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Medidas e Processo Administrativo; Das Infrações. Sinalização de Trânsito: A Sinalização de Trânsito; 
Gestos e Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de Regulamentação; Conjunto de Sinais de Advertência; 
Placas de Indicação. Direção Defensiva: Direção Preventiva e Corretiva; Automatismos; Condição Insegura 
e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis da Física; Aquaplanagem; Tipos de Acidentes. Primeiros 
Socorros: Como socorrer; ABC da Reanimação; Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas e Transporte de 
Acidentados. Noções de Mecânica: O Motor; Sistema de Transmissão e Suspensão; Sistema de Direção e 
Freios; Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. 
Conhecimentos Específicos - Conhecimentos Práticos da Máquina: Operação. Preparativos para 
funcionamento da Máquina; Parada do Motor; Painel de controle; Combustível, fluidos e lubrificantes; 
Compartimento do Operador; Principais controles de Operação; Controles da caixa de mudanças; 
Instruções para o manejo da máquina. Manutenção e Lubrificação: Principais pontos de lubrificação; 
Tabelas de manutenção periódica; Sistema de arrefecimento do motor; (radiador, correias, bomba d'água). 
Sistema de Combustível. Sistema Elétrico. Sistema de Frenagem. Sistema de Lubrificação do Motor. 
Sistema de Purificação de ar do motor. Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção da Máquina; 
Procedimentos de Segurança; Funcionamento Básico dos Motores; Direção; Freios; Pneus.  
Prova Prática conforme item 6.4. 
Referências Bibliográficas 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997). 
Manuais do Operador de Máquinas para habilitação, Cursos Teóricos - Técnicos para candidatos a 
operador de máquinas, Cursos de Formação de Condutores e outros manuais de trânsito contendo 
legislação de trânsito, Normas de circulação e Conduta, Sinalização, Direção defensiva, Primeiros socorros, 
Noções de mecânica e demais itens do programa de provas. 
 

055. OPERARIO 

Português: ver programa item I.I. 
Matemática: ver programa item II.I. 
 

056. ORIENTADOR EDUCACIONAL 

Português: ver programa item I.II. 
Conhecimentos Específicos: A identidade profissional do especialista em educação. A ação do pedagogo 
e o projeto político – pedagógico da escola. As concepções de aprendizagem, currículo e avaliação no 
contexto escolar. Parâmetros Curriculares Nacionais. Pedagogia da inclusão. A importância do especialista 
em educação nos órgãos colegiados. O processo pedagógico: planejamento, desenvolvimento e avaliação. 
LDB nº9394/96 de 20/12/1996. Diretrizes Curriculares Nacionais e suas legislações. Resolução CNE/CP Nº 
1 de 15/05/2006 – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia. 
Referências. Bibliográficas 
LDB nº 9394/96 de 20/12/1996; Diretrizes Curriculares Nacionais; Resolução CNE/CP Nº 1 de 15/05/2006; 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Projeto Político Pedagógico da escola – Ilma Veiga; Educação 
Inclusiva: construindo significados novos para a diversidade – Coleção Lições de Minas; Gestão 
Democrática na escola – Dinair Leal da Hora; Currículo e competências – Philippe Jonnaert; Por que 
Avaliar? Como avaliar? -Ilza Sant’Anna; Gestão Educacional - M. Auxiliadora M. Oliveira; Pedagogia e 
Pedagogo, para quê? – José Carlos Libâneo; Avaliação -  P. Perrenoud; O coordenador pedagógico e o 
espaço de mudanças – Vera Maria N. Placco; O coordenador pedagógico e a formação docente – Luiza 
Helena S. Christov; Didática – José C. Libâneo; Planejamento como Prática Educativa – Danilo Gandin; 
demais livros.  
 

057. PEDREIRO 

Português: ver programa item I.I. 
Conhecimentos Específicos: Terminologia básica utilizada nas construções civis. Princípios básicos da 
construção civil e as rotinas de trabalho. Conhecimentos dos materiais de construção civil; cimento, areia, 
brita, cal, madeiras, azulejos, pisos, concreto, telhados, tubulações e tipos de acabamentos. Cálculos 
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básicos de quantidade de materiais a serem utilizados nas construções. Normas básicas e cuidados de 
segurança do trabalho. 
Prova Prática conforme item 6.8. 
Referências Bibliográficas  
BORGES, A.C. Prática das pequenas construções. Vol. 1. São Paulo. Editora Edgard Blücher, 2002. 
FALCÃO BAUER, L.A. Materiais de Construção. Vol. 2. São Paulo. Editora LTC. 1999 
RIPPER, E. Manual prático de materiais de construção. São Paulo. Editora PINI, 1999 
YAZIGI, W. A técnica de edificar. São Paulo. Editora PINI, 1997 
Apostilas e artigos técnicos sobre o programa. 
 

058. PINTOR 

Português: ver programa item I.I. 
Conhecimentos Específicos:  Conhecimentos básicos de materiais de pintura – tintas, produtos químicos 
etc.; uso, aplicação e manuseio de equipamentos; armazenamento, uso e manuseio de produtos químicos. 
Conhecimentos em serviços de pintura em instalações prediais e equipamentos, em látex, esmalte sintético, 
a óleo, zarcão etc. Conhecimentos e utilização de materiais, equipamentos e ferramentas. Utilização de 
pincel, brocha e revólver. Preparação e mistura de tintas. Preparação de superfícies a serem pintadas. 
Aplicação de massa corrida etc. Aplicação de produtos especiais de revestimento de paredes e de 
impermeabilizantes. Noções sobre normas de segurança do trabalho e uso de equipamento de proteção 
individual. Conhecimentos sobre segurança do trabalho.  
Prova Prática conforme item 6.9. 
Referências Bibliográficas  
Manual de pintura da Suvinil.  
Manual de pintura da Coral.  
Manual de pintura da Sherwin Willans – Metalatex.  
Normas ABNT. 
Literatura básica e publicações da Internet específicas da área. 
 

059. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA PEB I 

Conhecimentos Pedagógicos: Projeto Político Pedagógico (caracterização, elaboração e execução); 
Instituições Colegiadas (composição, atribuições e participação dos segmentos); A relação escola, 
comunidade e família; O trabalho escolar e o processo de inclusão; Currículo e Avaliação; A 
contextualização dos currículos (interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e multidisciplinaridade); 
Avaliação da aprendizagem (conceitos, tipos, processos e instrumentos); Tempos e Espaços Escolares; 
Parâmetros Curriculares Nacionais; Leitura, Escrita e os Processos de Aprendizagem na Alfabetização; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09 anos (Resolução CNE/CEB nº07 de 
14/12/2010). Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 
13/07/2010). 
Referências Bibliográficas 
Currículo como conflito social – F.Goodson;  Livros do Procad/ Progestão – Programa de Capacitação de 
Diretores – SEE/MG; Uma escola, muitas culturas – M. Gadotti; Projeto Educativo – Celso dos Santos 
Vasconcelos; Coordenação do Trabalho Pedagógico: do PPP ao cotidiano da sala de aula – Celso dos S. 
Vasconcelos; Dicionário do Professor ( Vol. 1 a 3)- SEE/MG; Educação Inclusiva:construindo significados 
novos para a diversidade – Coleção Lições de Minas; PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais; 
legislações citadas no edital e outras bibliografias. 
Conhecimentos Específicos:  Português: Interpretação de texto. Aspectos gramaticais: fonética, ortografia, 
morfossintaxe (classe de palavras, flexão e emprego), sintaxe (frase, oração, período simples e período 
composto, termos da oração, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal. Verbos 
(conjugação dos verbos regulares, irregulares, auxiliares, abundantes, defectivos, pronominais e anômalos; 
emprego dos modos e tempos verbais; vozes do verbo, tempos compostos; Classes gramaticais ( 
substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, etc); Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, 
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indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo; Colocação Pronominal. Matemática: Sistema 
de numeração: Números Naturais - (operações). Números racionais (representação fracionária e decimal, 
operações). Divisibilidade. Porcentagem. Potências e raízes quadradas. Expressões numéricas; Equações 
do 1° e 2° graus; Teorema de Pitágoras; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra 
de três simples e composta. Medidas: Comprimento e área; Superfície (quadrado, retângulo, 
triângulo);Volume (cubo, paralelepípedo e retângulo); Capacidade; Massa e Tempo. Noções de geometria: 
ponto, reta, plano, polígono e sólido. Cálculo algébrico. Produtos notáveis e fatoração. Problemas 
envolvendo os itens do programa. Ciências: Seres vivos e inatos. Biosfera e os seres vivos. A natureza e os 
elementos que constituem: ar, água, solo, rochas. Ecossistemas: cadeia alimentar, poluição, preservação 
do meio ambiente, reprodução dos seres vivos, higiene, alimentação, doenças, crescimento e 
desenvolvimento. Vírus, bactérias, protistas e fungos. Reino dos animais vertebrados e invertebrados. Reino 
dos vegetais. História: Aspectos metodológicos do ensino da História: identidade biológica, social civil e 
cultural do aluno e da família; Identidade com grupos sociais: Família, escola e vizinhança. Identificação dos 
serviços públicos: distinção entre público e privado. As origens do ser humano (evolução, vida no 
Paleolítico, Neolítico, revolução tecnológica e o surgimento das cidades). O descobrimento do Brasil. O 
povoamento e a expansão da América portuguesa. O negro no Brasil. A ocupação do litoral brasileiro. A 
conquista do interior e as primeiras cidades. A mineração e a época do ouro no Brasil A Monarquia. A 
Proclamação da Independência. Mesopotâmia, Egito e o Reino da núbia. Civilização Grega. Civilização 
Romana. A formação da Europa feudal. Arte e Religião (Renascimento, Reforma Protestante e a Contra-
reforma. A época de Vargas (1930 – 1945). A República (1945 – 1964). O Brasil atual. Geografia: Do 
espaço do corpo aos espaços de vivências: dimensão espacial do corpo, sociedade moderna e o espaço, 
os diferentes tipos de espaço. Orientação e representação do espaço. Cartografia. A superfície Terrestre 
(litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera). Produção e organização da vida no espaço de vivência 
(atividades econômicas, importância do processo industrial, relações cidade/campo). Recursos naturais 
(tempo, água, solo, vegetação etc.). Elementos culturais (produção, distribuição das culturas). O planeta 
Terra (origem, formação e representação). Continentes, ilhas e oceanos. Relevo e hidrografia. Clima e 
vegetação. O campo e a cidade. Extrativismo e Agropecuária. Indústria, Comércio e Prestação de Serviços. 
Recursos naturais (apropriação, utilização, conservação e degradação). O território brasileiro ( população, 
industrialização, urbanização, regiões e suas características). A organização político-administrativa  do 
Estado de Minas Gerais: poderes, serviços, espaço público e privado, organização da sociedade civil, 
atividades econômicas, atividades sindicais, atividades profissionais, os espaços regionais, etc. 
Referências Bibliográficas 
A gramática do concursando – José Almir F. Dornelles; Gramática Aplicada ao Texto - Fernando Moura; 
Gramática em 44 Lições – Francisco P. Savioli; Livros publicados pelas Editoras Scipione, SM, Moderna e 
outras, com conteúdos utilizados no campo educacional. Livros publicados pelas editoras Moderna, 
Scipione e outras, com conteúdos utilizados no campo educacional. 
 

060. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA PEB II CIENCIAS 

Conhecimentos Pedagógicos: ver programa item III. 
Conhecimentos Específicos: Biologia e Princípios de Ecologia; Vida e composição química dos seres 
vivos; Vida e energia; Ecologia: conceitos fundamentais; Fluxo da matéria e energia. Ciclos biogeoquímicos, 
sucessão ecológica e desequilíbrios ambientais; Ecossistemas e população; Relações entre os seres vivos; 
Conquistas tecnológicas e qualidade de vida; Desenvolvimento sustentável. Origem da vida e biologia 
Celular; Origem da vida; Citologia; Embriologia e histologia animal; Embriologia animal; Histologia animal; 
Os seres vivos; Sistema de classificação; Os seres vivos e os vírus: Reino Monera; Reino Protista; Reino 
Fungos; Reino Plantae; Reino Animália. O ser humano: Evolução; Fisiologia; Saúde. Genética: Genética e a 
Primeira lei de Mendel; Polialelia; A segunda lei de Mendel; Genética pós Mendel. Biologia Molecular: 
síntese de proteína e engenharia genética. Evolução: Conceitos e evidências; Teoria sintética da evolução e 
a genética de populações. Química: Estrutura da matéria; Classificação dos elementos químicos; Ligações 
e reações químicas; Funções químicas; Física: Movimento e força; (Mecânica); Trabalho e máquinas; 
Energia; Calor e som; Luz e sistemas ópticos; Eletricidade e magnetismo. Ensino de Ciências. 
Referências Bibliográficas 
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- APEC. Construindo Consciências. São Paulo: Scipione, 2004. 
- BIZZO, N. Ciências: Fácil ou Difícil? São Paulo: Ática, 2004. (Coleção Formação Permanente). 
- BORTOLOZZO, Sílvia & MALUHY, Suzana. Projeto Educação para o Século XXI. São Paulo: Moderna, 
2002. Série Link da Ciência. 
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: ciências naturais. 
Brasília: MEC/SEF, 1997. 
- CANTO, Eduardo I. do. Ciências Naturais: aprendendo com o cotidiano. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2004. 
- DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental. Princípios e Práticas. São Paulo: Editora GAIA, 2000. 
- GIORDAN, A. E G. de Vecchi. As origens do Saber: das concepções dos aprendentes aos conceitos 
científicos. 2.ed. Porto Alegre: Artes Médicas,1996. 
- HAZEN, R. M. & J. Trefil. Saber Ciências: do Big Bang à Engenharia Genética. São Paulo: Editores 
Associados, 1995. 
- KRASILCHIK, M. O professor e o currículo de ciências. São Paulo, EPU/ Edusp, 1987. 
- LIMA, Maria Emília C. C., BRAGA, Sela A. M. & AGUIAR Jr, Orlando. Aprender Ciências: um mundo de 
materiais. Belo Horizonte. Editora UFMG, 1999. 
- MATEUS, Alfredo Luis. Química na cabeça. Experiências espetaculares que você pode fazer em casa ou 
na escola. Belo Horizonte Editora UFMG, 2005. 
- MORTIMER, E. F. Linguagem e formação de conceitos no ensino de ciências. Belo Horizonte: UFMG, 
2000. 
- PIETROCOLA, M. Ensino de Física: conteúdo e epistemologia numa concepção integradora. Florianópolis: 
UFSC, 2001. 
- PINTO-COELHO, Ricardo Motta. Fundamentos em ecologia. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
- SANTOS, Widson Luiz Pereira & SCHNETZLER, Roseli Pacheco. Educação em Química: compromisso 
com a cidadania. Ijuí: UNIJUÍ, 1997. 
- SCNETZLER, Roseli P. e ARAGÃO, Rosália M. R. (orgs) Ensino de ciências: fundamentos e abordagens. 
Campinas: R. Vieira Gráfica e Editora, 2000. 
 

061. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA PEB II EDUCACAO A RTISTICA 

Conhecimentos Pedagógicos: ver programa item III. 
Conhecimentos Específicos: Objetivos gerais e específicos de Arte; Critérios de Avaliação na disciplina; A 
construção do Universo Cultural através da Arte; A relação: Arte, Cultura e Ciência; Fundamentos das Artes 
Visuais e seus elementos sintáticos; Fundamentos da Música; Fundamentos da Dança; Fundamentos do 
Teatro; História da Arte Universal; História da Arte Brasileira. Histórico do ensino das artes no Brasil e suas 
perspectivas atuais. Teoria e prática do ensino das artes escolas brasileiras. Critérios para seleção de 
conteúdos no ensino das artes. Organização do tempo e do espaço na prática do ensino das artes. Critérios 
para avaliação no ensino das artes. 
Referências Bibliográficas 
1. BARBOSA, Ana Mae T. B. A Imagem no ensino da Arte. São Paulo: Perspectiva, 2005. 
2. ______________________. Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo:Cortez, 2002. 
3. CHIPP, Herchel Browning . Teorias da arte moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
4. DERDYK, Edith. Formas de pensar o desenho. São Paulo: Scipione, 1985. 
5. FERREIRA, Sueli (org.). O ensino das artes: Construindo caminhos. Campinas: Papirus, 2001. 
6. ECO, Humberto. A definição da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
7. FONTERRADA, Marisa Trench de Oliveira. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. São 
Paulo: UNESP, 2005. 
8. GOMBRICH, E. H. A história da arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 
9. GULLAR, Ferreira. Argumentação contra a morte da arte. Rio de Janeiro: Revan, 1993 
10. HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: Perspectiva, 1999. 
11. JAPIASSU, Ricardo. Metodologia do ensino de teatro. Campinas: Papirus, 2001. 
12. OSTROWER, Fayga. Universos da arte. Rio de Janeiro: Campus, 1996. 
13. PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. Rio de Janeiro: Léo Christiano Ed. Ltda., 2002. 



Prefeitura Municipal de Cataguases 
Concurso Público Edital nº 001/2014 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
Ágora Consultoria Ltda 101

14. PIMENTEL, Lúcia G. Som, gesto, forma e cor: dimensões da arte e seu ensino. Belo Horizonte: C/Arte 
Editorial, 2000. 
15. REILY, Lúcia Helena. Atividades de artes plásticas na escola. São Paulo: Pioneira, 1993. 
16. SPOLIN, Viola 1992. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 1992. 
 

062. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA PEB II EDUCACAO F ISICA 

Conhecimentos Pedagógicos: ver programa item III. 
Conhecimentos Específicos:  Educação Física e sociedade: construção histórica da Educação Física 
Escolar considerando suas concepções, sentidos e significados adquiridos e as diferentes influências que 
direcionaram a sua constituição como componente escolar. O ensino da Educação Física na escola: I. 
Aspectos legais; II. Finalidades; III. Abordagens pedagógicas; IV. Objetivos, conteúdos, metodologia e 
avaliação. V. A Educação Física e sua relação com: VI. o lazer; VII. o corpo e a cultura corporal; VIII. o trato 
das diferenças: gênero, idade e habilidade. IX. Educação Física: bases fisiológicas e socorros de urgência. 
X. Formação de professores de Educação Física: saberes e habilidades. 
Referências Bibliográficas 
- BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: educação física. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. 
- CADERNOS CEDES: Corpo e Educação, Campinas, SP: Centro de Estudos Educação e Sociedade, n.48, 
1999. 
- CALDEIRA, Anna Maria Salgueiro. A formação de professores de educação física: quais saberes e quais 
habilidades? Revista brasileira de ciências do esporte, Campinas, v. 22, n.3, p. 87-103, maio 2001. - 
DAOLIO, Jocimar. Os significados do corpo na cultura e as implicações para a educação física. In: 
_____. Cultura: educação física e futebol. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003. p. 65-71. 
- DARIDO, S. C., RANGEL, I. C. A. (Coord.). Educação física na escola: implicações para a prática 
pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
- FEGEL, M. J. Primeiros socorros no esporte. São Paulo: Manole, 2002. 
- FOX, E. L. Bases fisiológicas da educação física e dos desportos. 
- WERNECK, Christianne Luce Gomes; ISAYAMA, Hélder Ferreira (Orgs). Lazer, recreação e educação 
física. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 
 

063. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA PEB II EDUCACAO R ELIGIOSA 

Conhecimentos Pedagógicos: ver programa item III. 
Conhecimentos Específicos: Concepções de Educação Religiosa: religiosidade e fenômeno religioso. 
Educação Religiosa no Brasil: Aspectos legais e históricos. As tradições religiosas e o pluralismo religioso 
no Brasil. Educação Religiosa e as novas exigências educacionais. Objetivos da Educação Religiosa. Os 
blocos de conteúdos: Ethos, Culturas e Tradições Religiosas, Ritos, Textos Sagrados e Teologias. Ensino, 
aprendizagem e avaliação em Educação Religiosa. 
Referências Bibliográficas 
ALVES, Rubem. O que é religião. São Paulo: Loyola, 1999. 
CRUZ, Eduardo R. A Persistência dos Deuses: religião, cultura e natureza. São Paulo: UNESP, 2004. 
ELIADE, Mircea. O Xamanismo. São Paulo: Martins Fontes, 1998 
FIGUEIREDO, Anísia de Paulo. O ensino religioso no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1996. 
FORUM NACIONAL PERMENENTE DO Ensino RELIGIOSO. Parâmetros curriculares nacionais. Ensino 
religioso. 3. ed. São Paulo: Ave-Maria, 1998. 
GAARDER, Jostein et al. O livro das religiões. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
GUERREIRO, Silas. Novos movimentos religiosos – o quadro brasileiro. São Paulo: Paulinas, 2006. 
JUNQUEIRA, Sérgio et al. Ensino religioso e sua relação pedagógica. Petrópolis: Vozes, 2002. 
NEGRÃO, Lísias Nogueira. Entre a cruz e a encruzilhada. São Paulo: Edusp, 1996. 
MACHADO, Maria das Dores C. Carismáticos e pentecostais. São Paulo: Autores Associados, 1996. 
SILVA, Vagner G. Candomblé e umbanda - caminhos da devoção brasileira. São Paulo: Selo Negro, 2005. 
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064. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA PEB II GEOGRAFIA 

Conhecimentos Pedagógicos: ver programa item III. 
Conhecimentos Específicos: 1. Geografia. As Principais Correntes do Pensamento Geográfico e a 
Geografia Contemporânea. O Objeto do Estudo da Geografia. A Representação do Espaço Geográfico. As 
Escalas Geográficas. 2. O Espaço e a Natureza. As Diferentes Relações do Quadro Natural. O Quadro 
geomorfológico da Terra e os Grandes Espaços Climato-Botânicos. A Relação Natureza/Sociedade: A 
Natureza e seu significado dentro da Questão Ambiental hoje. A distribuição dos recursos naturais e seu 
aproveitamento Econômico. A ação do Homem nos principais Domínios Naturais: Equilíbrio/Desequilíbrio 
dos Ecossistemas. 3. O Homem e a Ocupação do Espaço. A distribuição da população no mundo. As 
teorias demográficas. Movimentos Migratórios na Atualidade. Conflitos Populacionais e a Explosão Urbana. 
4. As Atividades Econômicas no Mundo Contemporâneo. O Processo de Industrialização até a Sociedade 
Contemporânea. Industrialização nos Países Centrais e Periféricos. A Divisão  Internacional do Trabalho. A 
Construção do Espaço Urbano e a Relação Campo/Cidade. O Meio Técnico-Científico. Os Fenômenos da 
Metropolização e da Desmetropolização. Características dos Grandes Espaços Agrários do Mundo Atual. A 
Circulação do Capital, da Mercadoria, e da Informação. 5. O Processo de Formação da Nova Ordem 
Internacional. A Globalização/Fragmentação do Espaço e Desterritorialização. A Revolução Técnico-
Científica e suas Consequências para a Formação da Ordem Mundial.  As Transnacionais no Processo de 
Globalização. Novos Blocos Geopolíticos e Econômicos. O Espaço Mundial da Pobreza. 6. As 
Transformações Socioeconômicas no Mundo Atual. Os Grandes Conjuntos Regionais e suas Implicações 
Mundiais.: A Ásia, o Leste Europeu, a Comunidade Europeia, a África Atual, a China e suas transformações 
econômicas, o Oriente Médio, sua Importância estratégica e seus conflitos. A América Latina e o Mercosul. 
O Papel dos Estados  Unidos no Mundo Atual. 7. A Organização do Espaço Brasileiro. A Integração na 
Economia Mundial. A Industrialização Brasileira. As Relações Urbano/Industrial e os Problemas Sociais e 
Ambientais. O Quadro Agrário: as Relações de Produção e Estrutura Fundiária; a Agricultura Familiar e o 
Agronegócio, Conflitos pela terra; os Espaços Agrários. A Estrutura da População Brasileira; o Processo 
Histórico de Ocupação e os Movimentos Migratórios. As tendências da Urbanização Brasileira no final do 
Século XX e início do Século XXI; Rede e Hierarquia Urbana; A Reorganização do Espaço Brasileiro: As 
Questões Regionais e a Divisão Regional do Trabalho. A Circulação no Espaço Brasileiro: A Rede de 
Transportes e de Comunicação.  8. Os Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Referências Bibliográficas 
COELHO, Marcos Amorim. Geografia geral. São Paulo: Moderna. 
MAGNOLI, Demétrio e ARAÚJO, Regina. Geografia geral e do Brasil. Paisagem e território. São Paulo: 
Moderna. 
VESENTINI, J.Willian. Sociedade e espaço. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Ática. 
SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia: espaço geográfico e globalização. São Paulo: 
Scipione, 2012. 
LUCCI, Elian Alabi. A Geografia: O homem no espaço global. São Paulo: Saraiva.    
 

065. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA PEB II MATEMATICA  

Conhecimentos Pedagógicos: ver programa item III. 
Conhecimentos Específicos: Fundamentos teóricos e problemas relacionados ao ensino e à 
aprendizagem dos seguintes temas: Conjuntos numéricos. Conceito, operações e propriedades; Problemas. 
Razão e proporção. Porcentagem. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo; Pensamento 
algébrico; Matemática financeira: juros simples e compostos; Geometria plana e espacial. Estatística e 
probabilidade: análise e interpretação de informações expressas em gráficos e tabelas, cálculo de medidas 
de tendência central. Tratamento da informação; Uso de jogos e material manipulativo na educação 
matemática; Novas tecnologias e educação matemática. 
Referências Bibliográficas 
1. BACHELARD, G. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 
2. BARBOSA, Ruy M. Descobrindo a Geometria Fractal: para a sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2002. 
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3. BASSANEZI, Rodney. Ensino-aprendizagem com Modelagem Matemática. São Paulo: Contexto, 2002. 
4. BICUDO, M. A. V. Pesquisa em Educação Matemática. São Paulo: Editora da UNESP, 1999. 
5. BORBA, Marcelo C.; PENTEADO, Miriam G. Informática e Educação Matemática. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2001. 
6. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental Parâmetros Curriculares Nacionais. Matemática. 5ª a 8ª 
séries/3º e 4º ciclos. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
7. CAMPOS, M.A.; LIMA, P. F. Introdução ao tratamento da informação nos ensinos fundamental e médio. 
São Paulo: Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, 2005. 
8. DEWDNEY, A. K. 20.000 léguas matemáticas: Um passeio pelo misterioso mundo dos números. RJ: 
Jorge Zahar Ed., 2000. 
9. ELKONIN, D. B. Psicologia do jogo. Tradução Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
10. FERREIRA, Mariana Kawall Leal. (org) Idéias Matemáticas em povos culturalmente distintos. São Paulo: 
Global, 2002. 
11. KRULIK, S. REYS, R. A resolução de problemas na matemática escolar. São Paulo: Atual, 1998. 
12. LINDQUIST, M. et al. (org.) Aprendendo e ensinando geometria. São Paulo: Atual, 1994. 
13. MOYSÉS, Lúcia. Aplicações de Vygotsky à Educação Matemática. Campinas: Papirus, 1997 
14. NUNES, Terezinha, CAMPOS, Tânia Maria Mendonça, MAGINA, Sandra & BRIAN, Peter. Educação 
Matemática. São Paulo: Cortez, 2005. 
15. PONTE J. P, BROCADO, J e OLIVEIRA, H. Investigações matemáticas em sala de aula. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2003. 
16. SMOLLE, Kátia Stocco e DINIZ, Maria Ignez. Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas 
para aprender matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
 

066. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA PEB II PORTUGUES 

Conhecimentos Pedagógicos: ver programa item III. 
Conhecimentos Específicos : Letramento; Conhecimentos pressupostos teóricos metodológicos que 
embasam as diretrizes curriculares para o ensino fundamental. - Português. A psicogênese da leitura e da 
escrita. As teorias psicológicas contemporâneas sobre o desenvolvimento e aprendizagem humana e suas 
implicações na prática pedagógica: Teorias psicogenéticas contemporâneas. Noções históricas da língua 
portuguesa: origem e expansão. Aspectos metodológicos do ensino da língua portuguesa. Comunicação - 
elementos, codificação, decodificação - signo - significado – linguagem. Língua falada, língua escrita; 
Variações linguísticas (língua culta, literária popular, linguagem, línguas especiais, gíria) Comunicação de 
massa. Conhecimentos linguísticos. Bases psicológicas, linguística, psicolinguística e sócio linguística do 
ensino da língua portuguesa: Fonética e Fonologia (som e fonema- letra e fonema classificação). Nova 
ortografia: Morfossintaxe; Classes de palavras (flexão e emprego); Verbos regulares e irregulares; Vozes 
verbais. Sintaxe; Frase, oração e período ; Período simples e composto. Tipos de período e classificação;  
Termos de oração; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Função do “que” e do “se”; 
Uso da pontuação. Texto: (estrutura, composição, importância):Tipologia textual (os vários tipos de textos). - 
Semântica sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia. Figuras de linguagem - figuras semânticas, 
fonéticas e fonologia. Função da linguagem. Literatura : A literatura portuguesa: da Idade Média ao 
Classicismo; O Quinhentismo no Brasil; O Barroco em Portugal e no Brasil; O Arcadismo em Portugal e no 
Brasil; O Romantismo em Portugal e no Brasil; O Ultra-Romantismo; O Condoreirismo; O Romantismo; 
História social do Realismo, do Naturalismo e do Parnasianismo (em Portugal e no Brasil); O Simbolismo 
em Portugal e no Brasil; Modernismo em Portugal e no Brasil. Importância dos gêneros literários e 
movimentos literários de Portugal e do Brasil (sendo capaz de transmitir um modelo de linguagem daquele 
movimento e fazer o seu contexto histórico) estilos e principais autores de cada período. Comparação de 
uma época literária e outra. Confronto da história da cultura com a cultura contemporânea ao aluno com a 
música, a moda, a televisão e os movimentos culturais alternativos. Principais autores da literatura 
brasileira. A arte literária. A importância da arte na vida. O que é literatura; Escolas literárias, autores e 
obras. Versificação (tipos de versos, escansão).  
Referências bibliográficas 
Ensino de Literatura – William Roberto Cereja – Editora Saraiva 
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Letramento: Um Tema em Três Gêneros – Magda Soares _ Editora Autêntica 
Literatura Brasileira: A arte da palavra – Revic Editorial Ltda. 
Introdução à Semântica: brincando com a gramática – Rodolfo Ilari – Editora Contexto. 
Comunicação em Prosa Moderna – Othon M. Garcia – FGV Editora. 
A Estrutura Morfo-Sintática do Português – José Rebouças Macambira  - Pioneira Thomson Learning. 
Princípios de Morfologia – Horácio Rolim de Freitas – Editora Presença. 
Fonética e Fonologia do Português – Thais Cristófaro Silva – Editora Contexto. 
 

067. PSICOLOGO 

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Administrando organizações e pessoas. Desafios para a gestão de pessoas. 
Atividades essenciais da gestão de pessoas: Recrutamento e seleção: O processo de recrutamento e 
seleção de pessoas; Técnicas de seleção; Entrevistas; Provas de conhecimento; Testes psicométricos e de 
personalidade; Jogos e dinâmicas de grupo; Provas práticas e situacionais; Inventários para mapeamento 
de potencial; Novas tecnologias de seleção. Treinamento e desenvolvimento: Diagnóstico de necessidades; 
Tipos e técnicas; Avaliação de resultados. Gestão do desempenho: Definição de avaliação de desempenho; 
Importância e finalidades; Métodos: tradicionais e modernos; avaliação 360º. Cargos, salários e carreira: 
Descrição de cargos; Enriquecimento de cargos; Carreira e motivação. Retenção e manutenção de recursos 
humanos: Higiene e segurança do trabalho; Programas de benefícios; Turnover e absenteísmo; Clima 
organizacional; Reabilitação e readaptação funcional. Consultoria interna: Conceitos; Papéis do consultor; 
Modalidades e etapas da consultoria de gestão de pessoas; Estratégias. Desenvolvimento organizacional: 
Conceitos: D.O., Cultura Organizacional, Mudança; Fases da organização; Características do D.O. Gestão 
por competências: Definição e mapeamento de competências; A seleção, o desenvolvimento, a avaliação 
de desempenho, a remuneração e a carreira das pessoas na gestão por competências. Gestão do 
conhecimento: Definição e conceitos; Importância e metodologia. Desenvolvimento de equipe: Conceitos; 
Conceituação de grupo; Estágios de desenvolvimento do grupo; Administração de conflitos; Fenômenos do 
campo grupal. Metodologia. Desenvolvimento gerencial: Conceitos; Demandas contemporâneas para o 
gestor de pessoas. Ferramentas de desenvolvimento: coaching, mentoring e couseling. As Relações 
Interpessoais no trabalho - Motivação: As teorias, a importância e as abordagens contemporâneas da 
motivação; Plataforma motivacional para uma abordagem estratégica; Aplicações do conceito de motivação. 
Comunicação: O Processo de comunicação; Comunicação interpessoal. Liderança e influência: Conceito e 
abordagens; Questões contemporâneas; Liderança eficaz. Conflito: Dinâmica; Natureza e fases do conflito; 
Habilidades interpessoais; Possibilidade de intervenção gerencial; Formas de gerenciamento do conflito; 
Instrumentos para gerenciamento do conflito; Autoconhecimento e percepção do outro. Formação e 
mudança de atitudes. Assédio moral no trabalho. Entrevista psicológica: Princípios e métodos. Classificação 
dos tipos e finalidades. Técnicas utilizadas. Saúde Mental e Trabalho: Estruturas da personalidade: 
Neuroses e psicoses; Natureza e causa dos distúrbios; Mecanismos de ajustamento; Psicopatologia: 
alterações da percepção, representação, juízo, raciocínio, memória, atenção, consciência e afetividade, 
doenças de natureza psíquica (alcoolismo, depressão, esquizofrenia, ansiedade); Saúde ocupacional: 
qualidade de vida no trabalho; os vínculos nas instituições. Transtornos mentais e do comportamento 
relacionado ao trabalho. 
Referências Bibliográficas 
CHANLAT, J. (Org.). O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 3 
volumes. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. São Paulo: Campus, 2008. DAVEL, E. e 
VERGARA, S. C. Gestão com pessoas e subjetividade. São Paulo: Atlas, 2001. 
DUTRA, J. S. Administração de carreiras: uma proposta para repensar a gestão de pessoas. São Paulo: 
Atlas, 1996. 
DUTRA, J. S., FLEURY, M. T. L. e RUAS, R. L. Competências: conceitos, métodos e experiências. São 
Paulo: Atlas. 2008. 
FLEURY, M.T.L e OLIVEIRA JR, M.M. Gestão estratégica do conhecimento. São Paulo: Atlas. 2001. 
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FRANÇA, A. C. L. Práticas de recursos humanos: conceitos, ferramentas e procedimentos. São Paulo: 
Atlas, 2007. 
REBOUÇAS DE OLIVEIRA, D. de P. Manual de consultoria empresarial: Conceitos, Metodologia, Práticas. 
8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. ROBBINS, Stephen. Fundamentos do comportamento organizacional. 7.ed. 
Sao Paulo: Pearson/Prentice Hall. 
VERGARA, S. C. Gestão de pessoas. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 

068. PSICOPEDAGOGO 

Português: ver programa item I.II. 
Conhecimentos Específicos : Noções Gerais de Psicopedagogia. A instituição escolar. Estrutura e 
organização da educação escolar. Educação inclusiva. Avaliação psicopedagógica. Fundamentos da 
epistemologia genética e seus estágios de desenvolvimento. Teoria construtivista de Vigotsky. Transtornos 
de aprendizagem. Fracasso escolar e suas implicações para a psicopedagogia. Psicogêneses da língua 
escrita. 
Referências Bibliográficas 
01 - ARAUJO, José Carlos Souza; GATTI JÚNIOR, Décio (orgs). Novos temas em história da educação 
brasileira: instituições escolares e educação na imprensa. Campinas, SP . Autores Associados; Uberlândia, 
MG. EDUFU. 2002. 02 - COLL, César; Martin Elena et al. O construtivismo na sala de aula.São Paulo. Ática. 
1996. 03 – EDLER CARVALHO, Rosita. Escola Inclusiva: a reorganização do trabalho pedagógico. Porto 
Alegre.Mediação. 2008. 04 - FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. 
Tradução de Diana Myriam Lichtenstein, Liana Di Marco e Mário Corso. Porto Alegre. Artmed. 1991. 05 - 
FURTADO, Valéria Queiroz. Dificuldades na aprendizagem da escrita: uma intervenção psicopedagógica 
via jogos de regras. Petrópolis, RJ. Vozes. 2008. 06 - GLAT, Rosana ( org.).Educação Inclusiva: cultura e 
cotidiano escolar. Rio de Janeiro. 7Letras. 2007. 07 - LA TAILLE, Ives de; OLIVEIRA, Marta Kohl de; 
DANTAS, Heloysa. Piaget, Vigotsky, Wallon : teorias psicogenéticas em discussão.São Paulo. Summus. 
1992. 08 - LEONTIEV, Alexis et al. Psicologia e pedagogia: bases psicológicas da aprendizagem e do 
desenvolvimento.Tradução de Rubens Eduardo Frias. São Paulo.Moraes. 1991. 09 - LIBÂNEO, José 
Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação Escolar: políticas, estrutura e 
organização. São Paulo. Cortez. 2003. 10 - OLIVEIRA, Vera Barros de; BOSSA, Nádia A. (orgs). Avaliação 
psicopedagógica da criança de zero a seis anos.Petrópolis,RJ. Editora Vozes. 1994. 11 - ______. 
Avaliação psicopedagógica da criança de sete a onze anos.Petrópolis,RJ. Vozes. 1996. 12 - PAÍN, Sara. 
Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. Tradução de Ana Maria Netto Machado. Porto 
Alegre. Artes Médicas. 1985. 13 - SAMPAIO, Simaia. Dificuldades de Aprendizagem: A psicopedagogia na 
relação sujeito, família e escola. Rio de Janeiro. Wak Ed. 
2009. 14 - WADSWORTH, Barry J. Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget. Tradução de 
Esméria Rovai. São Paulo. Pioneira. 1995.  
 

069. SUPERVISOR ESCOLAR 

Português: ver programa item I.II. 
Conhecimentos Específicos: A identidade profissional do especialista em educação. A ação do pedagogo 
e o projeto político – pedagógico da escola. As concepções de aprendizagem, currículo e avaliação no 
contexto escolar. Parâmetros Curriculares Nacionais. Pedagogia da inclusão. A importância do especialista 
em educação nos órgãos colegiados. O processo pedagógico: planejamento, desenvolvimento e avaliação. 
LDB nº9394/96 de 20/12/1996. Diretrizes Curriculares Nacionais e suas legislações. Resolução CNE/CP Nº 
1 de 15/05/2006 – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia. 
Referências. Bibliográficas 
LDB nº 9394/96 de 20/12/1996; Diretrizes Curriculares Nacionais; Resolução CNE/CP Nº 1 de 15/05/2006; 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Projeto Político Pedagógico da escola – Ilma Veiga; Educação 
Inclusiva:construindo significados novos para a diversidade – Coleção Lições de Minas; Gestão 
Democrática na escola –Dinair Leal da Hora; Currículo e competências – Philippe Jonnaert; Por que 
Avaliar?Como avaliar?-Ilza Sant’Anna; Gestão Educacional - M.Auxiliadora M.Oliveira; Pedagogia e 
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Pedagogo, para quê? – José Carlos Libâneo; Avaliação -  P.Perrenoud; O coordenador pedagógico e o 
espaço de mudanças – Vera Maria N.Placco; O coordenador pedagógico e a formação docente – Luiza 
Helena S.Christov; Didática – José C.Libâneo; Planejamento como Prática Educativa – Danilo Gandin; 
demais livros.  
 

070. SUPORTE TECNICO 

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
Conhecimentos Específicos:  Microcomputador com base em Processadores Intel e AMD: conhecimentos 
técnicos, configurações. Noções básicas de operação de microcomputadores, notebooks e periféricos, 
conhecimento de hardwares e softwares. Redes de computadores: definição, conceitos, montagem, 
configuração, utilização e recursos. Sistema Operacional Windows 7: instalação, configuração, utilização de 
recursos. Microsoft Office 2010: componentes, instalação, configuração, utilização dos recursos. Microsoft 
Internet Explorer, Microsoft Outlook e OneDrive, Google Chrome. Instalação e configuração de impressoras, 
impressão de documentos. Dispositivos de armazenamento. Backup. Rede de computadores: Conceitos 
básicos: saber os fundamentos de rede de computadores, tipos de redes, topologias lógica e física, ativos 
de rede e demais componentes, transmissão de dados e arquiteturas. Instalação, configuração, 
administração, identificação de problemas, arquiteturas, solução de problemas e manutenção de redes de 
computadores. Protocolos: TCP/IP (camadas, fundamentos, arquitetura, classes de endereçamento IP, 
máscara de rede e segmentação de rede). Conhecer, saber utilizar, reconhecer o uso, vantagens, 
desvantagens e restrições dos protocolos TCP/IP (HTTP, SMTP, FTP, SSH, Telnet, SNMP, POP3, IMAP, 
DNS, Ping, DHCP, TCP, UDP, IP (IPv4 e IPv6), ARP, RARP, ICMP, Ethernet, 802.11 WiFi, IEEE 802.1Q, 
802.11g, 802.11n e Frame relay). Cabeamento: fundamentos, tipos de cabos de rede (par trançado e fibra 
ótica), características, emprego, instalação, construção de cabos de rede; topologias lógica e física de redes 
e cabeamento estruturado. Redes LAN, MAN, WAN, redes sem fio, domésticas e inter redes: definições, 
características, equipamentos, componentes, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; rede 
Ethernet (IEEE 802.3 a IEEE 802.3ae) e LAN sem fio (IEEE 802.11a a 802.11n). Equipamento de 
comunicação de dados e redes (fundamentos, características, emprego, configuração, instalação e 
protocolos): modem, repetidor, hub, ponte, switch e roteadores. Saber usar e reconhecer o uso do software 
Cisco Packet Tracer 5.3 e versões superiores. 
Referências Bibliográficas 
Windows 7 - Guia do Produto; Dicas e truques para Windows 7 - Uma coletânea dos melhores posts do 
Blog do Windows mostram como tirar o melhor proveito do seu Windows 7. Gabriel Tonobohn (Org.) 
Oct/Dez – 09, Microsoft Office 2010 - Guia do Produto, Ajuda on-line Windows 7, Microsoft Office 2010, 
Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook, OneDrive disponível em microsoft.com.br. Ajuda on-line do 
Google Chrome. Ajuda on-line intel.com.br; Ajuda on-line amd.com.br.  
- Abdalla, Samuel Liló. Informática para concursos públicos / Samuel Liló Abdalla, André Guesse. – São 
Paulo: Saraiva, 2012  
- Informática para concursos: [teoria e questões] / João Antonio Carvalho. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
808 p. 17x24 cm – (Provas e concursos) 
- Redes de computadores, Quarta edição. Andrew S. Tanenbaum. Disponível em http://www-
usr.inf.ufsm.br/~rose/Tanenbaum.pdf 
- Fustinoni, Diógenes Ferreira Reis.  Informática básica para o ensino técnico profissionalizante / Diógenes 
Ferreira Reis Fustinoni; Frederico Nogueira Leite;  Fabiano Cavalcanti Fernandes. -- Brasília, DF: Instituto 
Federal de  Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, 2012. 192p Disponível em 
http://www.ifb.edu.br/attachments/6243_inform%C3%A1tica%20b%C3%A1sica%20final.pdf 
BRISA. "Gerenciamento de Redes - Uma abordagem de Sistemas Abertos". Makron Books: 1992. 
KUROSE, James; ROSS, Keith. "Redes de Computadores e a Internet - Uma abordagem top-down". 
Addison Wesley: 2006. 
MAURO, Douglas; SCHMIDT, Kevin. "Essential SNMP". 2nd Edition. O Reilly: 2005. 
FONSECA, Anelise Munaretto. Administração e Gerência de Redes de Computadores. Notas de aula. 
SCHENK, Thomas et al. "Red Hat Linux System Administration: unleashed". Sams Publishing: 2000. 
STALLINGS, William. "SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON1 and RMON2". Addison Wesley: 1999. 
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SUBRAMANIAN, Mani. "Network Management: Principles and Practice". Addison Wesley: 2000. 
MARIANO, Fabrício. (2012) Raciocínio Lógico para Concursos. Série Provas e Concursos. 5a ed. São 
Paulo: Campus. 
-ROCHA, Enrique. (2010) Raciocínio Lógico - Você consegue aprender. Série Provas e Concursos. 3a ed. 
São Paulo: Impetus. 
 

071. TECNICO DE LABORATORIO 

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.I. 
Conhecimentos Específicos: 1. Controle de microorganismos: esterilização e desinfecção; Principais 
métodos físicos e químicos. 2. Preparo de soluções. 3. Fundamentos básicos da microscopia ótica e sua 
aplicação. 4. Técnicas de coleta; Anticoagulantes; Punção venosa e arterial. 5. Soro e plasma; Valores 
normais e interpretação clínica dos principais exames laboratoriais. 6. Hematologia: 6.1. Elementos 
figurados do sangue: morfologia, função, alterações; Coagulograma; hemograma completo, VHS, grupo 
sanguíneo e fator Rh, Coombs direto e indireto, pesquisa de hematozoários. 7. Bioquímica: glicose, uréia, 
creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicerídios, proteínas totais e frações, bilirrubinas e enzimas. 8. 
Uroanálise: Principais analitos bioquímicos na urina. 9. Função renal: clearences. 10. Metodologias de 
análise. 11. Microbiologia: Coleta e transporte de material em bacteriologia; Culturas: urina, fezes, sangue, 
secreção e líquidos biológicos; Isolamento e identificação de microorganismos; Morfologia e métodos de 
coloração. 12. Parasitologia: 12.1. Coleta de material: conservação e transporte. 13. Principais métodos 
utilizados para helmintos e protozoários de importância médica. 14. Noções preliminares de Higiene e Boas 
Práticas no Laboratório. 15. Equipamentos de Proteção Individual e de Proteção Coletiva: tipos principais e 
utilização adequada. 16. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. 17. Política de Humanização do SUS. 
Referências Bibliográficas 
ANVISA – RDC 302 – Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos. 13/04/2005.  
ANVISA – RDC 306 – PGRSS – 07/12/2004.  
Bain, Barbara. Células sanguíneas. Um guia prático. 4. ed. [s. l.]: Artmed, 2007  
Coura, José Rodrigues. Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias. Vols. I e II. Rio de Janeiro. Editora 
Guanabara Koogan, 2005.  
Henry, John Bernard – Diagnósticos clínicos e tratamento por métodos laboratoriais ( trad. Ida Cristina 
Gubert) – 20ª Ed – Barueri – SP – Ed. Manole 2008  
Hirata, Mario H., Mancini Filho, Jorge. Manual de Biossegurança. 1ª ed. Ed. Manole, 2002.  
Hoffbrand, A.V. , P.A.H.Moss & J.E.Petit – Fundamentos em Hematologia. 5a. edição. Editora Artmed . 2008  
McCall, R.E. & TankersleyC.M. – Phlebotomy essentials Workbook 4a.ed.Ed. Lippincott Willians & Wilkins - 
2008  
Moura, Roberto de Almeida. Técnicas de Laboratório, 3ª ed., Editora Atheneu, 2006  
Murray, Patrick R. et al.Microbiologia médica ( trad. Carlos Pelleshi Taborda et al. ) – Rio de Janeiro; Ed 
Elsevier – 2009 – trad. 6ª. edição  
Neves, David Pereira. Parasitologia dinâmica. – São Paulo - Editora atheneu, 2003  
Wallach, Jacques. Interpretação de exames laboratoriais : 6ª edição. Rio de Janeiro: Editora Medsi, 1999.  
Wintrobe’s clinical hematology – 12a.ed. John P.Greer et al..Ed. Lippincott Willians & Wilkins - 2009 
 

072. TECNICO DE SAÚDE BUCAL 

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.I. 
Conhecimentos Específicos : Patologia Bucal; Biossegurança e Controle de Infecção no Consultório 
Odontológico; Primeiros Socorros; Índices Epidemiológicos; Princípios Ergonômicos na Odontologia Clínica; 
Técnicas de Instrumentação; Aspiração e Isolamento do Campo Operatório; Odontologia Social e a Saúde 
Pública; Promoção de Saúde Bucal na Prática Clínica; Noções de Dentística, Periodontia, Radiologia; 
Noções de Prótese, de Odontopediatria e de Endodontia; Noções de Cirurgia no Consultório Odontológico; 
Técnicas de Higiene Dental; Métodos de Higienização e Manutenção das Próteses; Doenças 
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Infectocontagiosas;  Radiologia; Cariologia e Prevenção; Equipamentos e Aparelhos Odontológicos; 
Instrumentais; Materiais Dentários; Política Nacional de Saúde Bucal (princípios, objetivos, prioridades); 
Legislação Odontológica. 
Referências Bibliográficas 
BARROS. O. B. – Ergonomia 3 – Auxiliares em Odontologia. Pancast Editora 1995. 226 pgs. 
JR.J. G. - Biossegurança e Controle da Infecção Cruzada. Editora Santos 536 pgs. - 1a.edição/2001 
GUANDALINI, S.L. – Biossegurança em Odontologia, Dental Books, 1998. 150p 
RIO, L. M. S. P. ; RIO, R. P. Manual de Ergonomia Odontológica. 1ª ed. Belo Horizonte. CROMG. 
SAMARANAYAKE, L. P., et al. - Controle da infecção para a equipe odontológica. 2.ed. São Paulo: Santos 
Editora, 1995. 146p.  
JÚNIOR, J.G. – Materiais Dentários, o essencial para o estudante e o clínico geral. 
LOBAS, C. F. S. et. al. -  THD e ACD Técnico em Higiene Dental e Auxiliar de Consultório Dentário. 1a. 
edição, Editora Santos, 2004 
SANTOS, W.N. – ACD-Auxiliar de Consultório Dentário. Livraria e Editora Rubio, 2004 
CARVALHO, C. L. Trabalho e profissionalização das categorias auxiliares em Odontologia. Ação Coletiva, 
Brasília, v.2, n.1, 1999. 
COELHO, E. B. C. O trabalho com pessoal auxiliar no atendimento individual do paciente odontológico. In: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Guia curricular para formação do atendente de consultório dentário atuar na 
rede básica do SUS. Brasília, 1998.  
FEJERSKOV O., KIDD E.  – Cárie Dentária: Editora Santos, 2005 
ALVARES & TAVANO – Curso de Radiologia em Odontologia, 4ªed Livraria Santos, 2002. 248p.  
 

073. TÉCNICO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
Conhecimentos Específicos:  Transportes e Trânsito: Denominação e organização interna do órgão 
municipal responsável. Legislação de Trânsito, baseada no novo Código de Trânsito Brasileiro. Lei 
Municipal nº 3454/2005 “Reestrutura o Órgão Executivo de Trânsito de Cataguases - CATRANS, criado pela 
Lei nº 2791/98 e dá outras providências”. Código de Obras e Posturas do Município de Cataguases, 
Capítulo II - Do Trânsito Público, Capítulo III - Da Carga e Descarga. Regras Gerais para a circulação de 
veículos no perímetro urbano e nas estradas. Os sinais de trânsito, segurança e velocidade. Registro e 
Licenciamento de veículos. Condutores de veículos - deveres e proibições. As infrações à legislação de 
trânsito, penalidades e recursos. Circulação urbana e trânsito. Direção defensiva. Veículos: classificação, 
segurança, identificação e registro; equipamentos obrigatórios; Infrações e penalidades, Regras de 
circulação. Atos administrativos: conceitos básicos e utilização dos seguintes atos: ata, atestado, aviso, 
certidão; circular, declaração, decreto, despacho, edital, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, 
portaria, relatório, requerimento e, resolução. 
Referências Bibliográficas 
Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e suas atualizações. 
Literatura básica e publicações da Internet específicas da área. 
Lei Municipal nº 3454/2005. 
Código de Obras e Posturas do Município de Cataguases - Lei nº 2600/96. 
 

074. TECNICO EM CONTABILIDADE 

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
Conhecimentos Específicos : Origem Histórica da Contabilidade. Patrimônio: Conceito e Definição; 
Aspectos qualitativo e quantitativo. Situações líquidas Patrimoniais. Patrimônio Líquido. Origem e aplicação 
dos Recursos. Plano de Contas. Atos e Fatos Administrativos. Apuração de Resultado Balancete e 
Razonetes. Demonstrações Financeiras.  Noções de Contabilidade Pública. Organização Contábil das 
Prefeituras. Contabilidade Analítica. Contabilidade Sintética. Sistema Orçamentário Público. Recursos para 
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Execução do Orçamento - Programa. Licitações e Contratos.  Empenho de Despesa. Encerramento do 
Exercício. 
Referências Bibliográficas 
1. RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica. Editora Saraiva. São Paulo. 
2. SINCLAYR, Luiz. Organização e Técnica Comercial. Editora Saraiva. São Paulo. 
3. MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. Editora Atlas. São Paulo. 
4. REIS, Heraldo Costa e MACHADO JR., J. Teixeira. A Lei 4320 Comentada. IBAM. 
5. CONSTITUIÇÃO FEDERAL – Título VI e VII – Artigos 145 a 192. 
6. PORTARIA INTERMINISTERIAL 163 de 04 de maio de 2001 
7. PORTARIA INTERMINISTERIAL 325 de 27 de agosto de 2001 
8. BRASIL Lei 11.638/07 
9. BRASIL Lei 11.941/09 
 

075. TECNICO EM EDIFICACOES 

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
Conhecimentos Específicos: Instalações elétricas; Instalações hidráulicas; Conhecimento dos 
instrumentais de Informática (Cad) para tratamento das informações e representação bidimensional, 
aplicados a projetos de Engenharia Civil; Estudo, interpretação e representação do desenho técnico; 
Materiais de construção: estudo dos materiais, propriedades dos materiais, métodos de dosagem, concreto 
armado e controle tecnológico dos materiais e concreto; Especificações para Obras de Construção Civil: 
Estudo, análise e elaboração de memoriais descritivos e cadernos de encargos. Especificações de materiais 
e serviços de construção civil; Cronogramas Físico-Financeiros: CPM: conceito, características, elementos 
fundamentais e aplicações e montagem e apresentação do cronograma segundo normas vigentes Sistemas 
de construção civil: processos construtivos referentes aos sistemas construção civil, nas suas principais 
etapas: infraestrutura, supraestrutura e acabamentos. Conhecimento das normas de projeto para 
dimensionamento de ambientes e espaços públicos para o conforto antropométrico, tátil e visual de seus 
usuários (universal design).  
Referências Bibliográficas 
1. ANTILL, James. COM Aplicado as construções. Livros Técnicos e Científicos, 1971. 
2. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 8160 -Sistemas prediais de esgoto 
sanitário Projeto e execução. Rio de Janeiro. 1999. 
3. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 5626 - Instalação predial de água fria. Rio 
de Janeiro. 1998. 
4. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 9077 - Saídas de emergência em edifícios. 
Rio de Janeiro. 2001. 
5. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa 
tensão. Rio de Janeiro. 2004 
6. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, 
mobiliário,espaços e equipamentos urbanos. 2004 
7. CARDÃO, Celso. Técnica da Construção. Belo Horizonte: Arquitetura e Engenharia, 1988. 
8. CREDER, Helio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1995. 
9. CREDER, Helio. Instalações Elétricas. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1996. 
10. FALCÃO BAUER, L. A.. Materiais de construção. Vol. I e II. LTC, 1994. 
11. GUEDES, Milber Fernandes. Caderno de Encargos. Pini, 2000. 
12. HIRSCHFELD, H.. Planejamento com PERT/COM. Ed. Atlas, 1989. 
13. MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações Hidráulicas Prediais e Industriais. Rio de Janeiro: 
14. LTC - Livros Técnicos e Científicos S.A., 1996. 
15. PETRUCCI, E. G. R.. Concreto Cimento Portland. Porto Alegre: Globo, 1983. 
16. Tecnologia de Edificações. IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. São 
Paulo: Pini, 1988. 
17. THOMAZ, Ercio. Trincas em edifícios. São Paulo: Pini, 1990. 
18. VERÇOSA, Enio José. Patologia das Edificações. Sagra, 1991. 
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19. YAZIGI, Walid. A técnica de edificar. São Paulo: Pini, 1998. 
20. OMURA. George. Introdução ao AutoCAD 2008 – Guia Autorizado. Ed. Alta Books. 2008. 
21. MATSUMOTO , Elia Yathie. AUTOCAD 2006 –Guia Prático 2D & 3D,- São Paulo: Erica. 2005. 
22. SPECK, Hederson Jose. Manual Básico de Desenho Técnico. Ed. UFSC. 2007. 
23. Silva, C. T. Ribeiro, J. Dias, L. Sousa, Desenho Técnico Moderno, 8ª Edição, Editora LIDEL, 2008. 
 

076. TECNICO EM ELETRICIDADE 

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
Conhecimentos Específicos: Eletricidade básica: grandezas elétricas e magnéticas. Sistema Internacional 
de Unidades. Lei de Ohm. Circuitos elétricos - série, paralelo e misto. Magnetismo e eletromagnetismo. 
Corrente e tensão senoidais: valores de crista, médio e eficaz. Circuitos trifásicos. Potência e energia. 
Medidas elétricas. Desenho Técnico: Simbologia. Diagramas. Interpretação de projetos elétricos. Máquinas 
elétricas: Transformadores, Motores de indução monofásicos e trifásicos. Acionamentos e controles 
elétricos. Equipamentos e materiais elétricos. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). 
Aterramento. Instalações elétricas de baixa tensão. Manutenção preventiva e preditiva de sistemas 
elétricos. Normalização: NR-10, NBR 5419 e NBR 5410.  
Referências Bibliográficas 
GUSSOV, Milton. Eletricidade Básica. 2ª ed. São Paulo: Makron Books, 1996. 
MARTIGNONI, Alfonso. Máquinas Elétricas de Corrente Alternada. 6ª ed. São Paulo: Globo, 1995. 
CAVALIN, G. e CERVELIN, S. Instalações Elétricas Prediais. 4ª ed. São Paulo: Érica, 2000. 
COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações Elétricas. 4ª ED. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 
CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. 14ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 
VÁZQUEZ MORÁN, Angel. Manutenção Elétrica Industrial. São Paulo: Ícone, 1996. 
KINDERMANN, Geraldo e CAMPAGNOLO, Jorge Mário. Aterramento Elétrico. 4ª ed. Porto Alegre: Sagra 
Luzzatto, 1998. 
Manual Pirelli de Instalações Elétricas - PINI (Ed.). 
Manual de Motores Elétricos - WEG. 
Normas técnicas da ABNT: NBR5410 e NBR 5419. 
Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego; NR 10 - Segurança em Instalações e 
Serviços em Eletricidade. 
 

077. TECNICO EM ELETRONICA 

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
Conhecimentos Específicos: Eletrônica Analógica. Teoria dos Semicondutores. Dispositivos Eletrônicos: 
Diodos, Transistores, Tiristores. Circuitos com componentes eletrônicos: Retificadores, Ceifadores, 
Grampeadores, Dobradores de Tensão, Fontes convencionais e chaveadas, Polarização de transistores, 
Amplificadores de sinais, Amplificadores operacionais. Sistemas Digitais. Sistemas de Numeração. Funções 
Lógicas e Portas Lógicas. Álgebra de Boole. Mapa de Karnaugh. Circuitos Aritméticos. Circuitos de 
Processamento de dados. Projeto de Circuitos Combinacionais. Flip-Flops. Registradores de Deslocamento. 
Contadores. Memórias. Coversores A/D e D/A. Projeto de Circuitos Seqüenciais. Eletrônica de Potência. 
Retificadores. Retificadores não controlados: Monofásico, Polifásico, Tiristores, Circuito de comando, 
Aplicações. Inversores - Inversores não autônomos, Inversores autônomos: Monofásico, Trifásico, 
Inversores 4(quatro)quadrantes. Aplicações de inversores autônomos. Conversores cc/cc, Buck, Boost, 
Buck-boost, Cuk, Flyback, Forward, Cicuitos de controle, Aplicações de conversores cc/cc. Transistores de 
Potência: BJT, MOSFET, IGBT, Circuitos de disparo. Dimensionamento térmico de componentes: Cálculo 
de potência dissipada em chaves estáticas e dispositivos eletrônicos de potência. Dimensionamento de 
dissipadores. 
Referências Bibliográficas 
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BARBI, Ivo, MARTINS, Denizar Cruz. Eletrônica de potência: conversores cc-cc básicos não 
isolados.Florianópolis: Editora dos Autores, 2000. 
BOYLESTAD, Robert, NASHELSKY, Louis. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 6 ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 1998. 
LANDER, Cyril W. Eletrônica Industrial: Teoria e aplicações .2.ed. São Paulo : Makron Books, 1996. 
RASHID, Muhammad H. Eletrônica de potência: circuitos, dispositivos e aplicações. São Paulo: Makron, 
1999. 
TOCCI, Ronald J., WIDMER, Neal S. Sistemas Digitais: Princípios e aplicações. 8. ed. São Paulo: Prentice 
Hall do Brasil, 2003 
 

078. TECNICO EM ENFERMAGEM 

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.I. 
Conhecimentos Específicos: Ética profissional: Código de Ética e Legislação profissional do COFEN e 
COREN e relações humanas no trabalho. Noções básicas de anatomia, fisiologia, farmacologia, 
microbiologia e parasitologia. Técnicas de enfermagem: sinais vitais, higiene, conforto, transporte, 
administração de dietas, oxigenoterapia e nebulização, hidratação, coleta de material para exames 
laboratoriais, ataduras, aplicações quentes e frias, cuidados com a pele, sondagens e drenos, cuidados com 
traqueostomia, drenagem torácica e ostomias, procedimentos pós-morte, prontuário e anotação de 
enfermagem. Assistência domiciliar de enfermagem / visita domiciliar. Fármacos: conceitos e tipos, efeitos 
gerais e colaterais, cálculo de soluções: vias de administração de medicamentos. Curativos e tratamento de 
feridas. Atenção à saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso. Métodos e 
procedimentos específicos de desinfecção e esterilização de materiais, instrumentais e mobiliários. 
Biossegurança. Sistematização da Assistência de Enfermagem.  
Referências Bibliográficas 
ANVISA – RDC 306 – 2004, que dispõe sobre gerenciamento de produção de resíduos. 
BIZJAK, G; BERGERON, J. David. Primeiros socorros. Rio de Janeiro: Atheneu, 1999. 
BORGES, Eline Lima et al. Feridas: Como tratar. Belo Horizonte: COOPMED, 2001. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Rede de Frio. 3. ed., Brasília, 2001. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Normas de Vacinação. 3. ed., 
Brasília, 2001. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de Procedimentos para Vacinação. 4. ed., Brasília, 2001. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Manual Técnico para o Controle da Tuberculose. Cadernos de Atenção 
Básica, nº 5. Brasília, DF, 2002. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Guia para o Controle da Hanseníase. Cadernos de atenção Básica, n. 10. 
Brasília, DF, 2002. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus: Protocolo; Cadernos de 
Atenção Básica nº 7. Brasília, 2001. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência ao Pré Natal e Puerpério: Manual Técnico. Brasília, 2006. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Controle do Câncer Cérvico-Uterino e de Mama. 2.ed., Brasília, 1989. 
BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, Área técnica de Saúde da Mulher. 
Assistência em Planejamento Familiar: Manual Técnico. 4ª Edição, Brasília, 2002. 
BRASIL, Ministério da Saúde.Secretaria de Políticas de Saúde.Saúde da criança: acompanhamento do 
crescimeno e desenvolvimento infantil. Brasília, 2002. 
BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Viigilância em Saúde. Manual de Controle de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. 4ª Edição. Brasília, 2006 
COREN – MG. Normas, deliberações, decisões e decretos. COREN/MG, 1998–2003. 
COREN – MG. Código de Ética e Deontologia de Enfermagem. Brasília, 2003. 
KOCH, Rosi Maria et al. Técnicas básicas de enfermagem. 17 ed. Curitiba: Século XXI, 2000. 
MEEKER, Margareth Hutt; ROTTROCK, Jane C. Alexander. Cuidados de enfermagem ao paciente 
cirúrgico. 10. ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 1997. 
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SMELTZER, Suzanne C. BARE, Brenda G. BRUNNER & SUDDARTH’S. Tratado de Enfermagem Médico-
Cirúrgica. 9° ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, v.1 e 2, 2002. 
 

079. TECNICO EM GESSO 

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.I. 
Conhecimentos Específicos:  1. Ortopedia e traumatologia: identificação de problemas e cuidados nesse 
setor. 2. Organização no processo de trabalho em ortopedia e traumatologia. 3. Anatomia e fisiologia 
humana. 4. Fisiopatologia do trauma. 5. Primeiros socorros e suporte básico de vida. 6. Semiologia 
ortopédica. 7. Ética profissional. 8. Higiene e profilaxia. 9. Aparelhos gessados, Órteses e próteses 
ortopédicas. 10. Trações. 11. Imaginologia. 12. Noções técnicas de ortopedia. 13. Noções de doenças 
reumáticas. 14. Bandagens e técnicas de imobilização. 15. Conhecimentos básicos do instrumento 
específico. 16. Fraturas, luxações, contusões, entorses e ferimentos em geral: procedimentos básicos 
específicos do técnico. 17. Normas de biosegurança.18. Técnicas de imobilizações e posicionamentos, 
complicações com imobilizações.19. Aplicação e armazenamento de gesso sintético. 20. Densitometria 
óssea: osteoporose e fraturas patológicas. 21. Técnicas de imobilizações, teoria, abordagem e prática. 
Referências Bibliográficas 
ADAMS, John C ; HAMBLEN, David L. Manual de Ortopedia. 11ª ed - Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 
APOSTILA DE IMOBILIZAÇÕES. ASTEGO - Ortopedia e traumatologia pratica, diagnóstico e tratamento. 
Livraria e Editora Revinter LTDA, 2009. 
BLECK, E.E.; DUCKWORTH, Nelly e HUNTER, Nancy. Atlas de Técnicas de Enyesado em Ortopedia. 2. 
ed. Editora Panamericana: Buenos Aires/Argentina, 1976. 
BOVÉ, Toni. Técnicas de imobilizações. Mosby-Doyma Libros, SA 6ª edição, 1995. 
CAMARGO, Flávio P; FUSCO, Enéas Brasilience. Técnicas de Imobilização. Campbell Orthopaedics, 10ª 
edição.CAMARGO, Flávio Pires de; FUSCO, Eneasw Brasiliense e CARAZZATO, João Gilberto. Técnicas 
de Imobilização. Cidade Editora Científica Ltda: Rio de Janeiro e Johnson & Johnson S/A Indústria e 
Comércio: São Paulo, 1988. 
D'ANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana básica. 2. ed. São Paulo: Atheneu,. 
 

080. TECNICO EM SEGURANCA 

Português: ver programa item I.II. 
Matemática: ver programa item II.II. 
Conhecimentos Específicos: Riscos de acidentes, Acidentes de trabalho, Mapa de Risco, Investigação de 
Acidente de Trabalho, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Instalação e Serviços em 
Eletricidade, Máquinas e equipamentos, Atividades e operações insalubres, Ergonomia, Equipamentos de 
proteção, Proteção contra incêndios, Doenças ocupacionais, Emissão da CAT, Conhecimentos sobre o 
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Normas Regulamentadoras NR’s e CLT (relativas à Medicina e 
Segurança do Trabalho). 
Referências Bibliográficas 
- COUTO, H.A. Ergo. Ergonomia aplicada ao trabalho em 18 lições. Belo Horizonte, 2002. Temas em 
Segurança e Saúde no Trabalho. Legislação, análises de acidentes de trabalho, equipamentos de proteção 
individual, estatística. 
- PORTO, M.F.S. Análise de riscos nos locais de trabalho. São Paulo: INST/CUT, S.D. Série Cadernos de 
Saúde do Trabalhador. 
- MANUAL de Legislação Atlas. 60. ed. Editora Atlas, 2007. MACIEL, R.H. Prevenção da LER / DORT. O 
que a ergonomia pode oferecer. São Paulo: INST/CUT, s.d. Série Cadernos de Saúde do Trabalhador. 
- Normas Regulamentadoras 4, 5, 6, 7, 8, 9,11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 33. 
 

081. TELEFONISTA 

Português: ver programa item I.I. 
Matemática: ver programa item II.I. 
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082. TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos : Fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos de terapia ocupacional. 
Terapia ocupacional em geriatria e gerontologia: avaliação; interdisciplinaridade na abordagem do idoso. 
Terapia ocupacional em pediatria: desenvolvimento sensório perceptivo, cognitivo, motor normal e suas 
alterações; terapia ocupacional em neuropediatria. Terapia ocupacional em reabilitação física: noções 
fundamentais de acidente vascular cerebral; traumatismo cranoencefálico; lesões medulares; queimaduras; 
doenças reumáticas; doenças degenerativas. Terapia ocupacional em traumato-ortopedia: utilização de 
órteses e adaptações. Terapia ocupacional em psiquiatria; saúde mental e reforma psiquiátrica. Terapia 
ocupacional em Neonatologia e Aleitamento Materno.  
Referências Bibliográficas 
1. BOBATH, Karel. Uma base neurofisiológica para o tratamento da paralisia cerebral. Ed. Manole. 
2. BRASIL, Ministério da Saúde. Lei nº 10.216/01 In: Legislação em Saúde Mental (1990-2002), 3 ed. Brasília, 
2002. 
3. BRASIL, Ministério da Saúde. Lei nº 11.802/95 In: Legislação em Saúde Mental (1990-2002, 3 ed. Brasília, 
2002 e posterior Lei nº 12.684, de 01/12/1997. 
4. BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria nº 2.391, de 26/12/2002 (Regulamentação da internação psiquiátrica 
involuntária). 
5. COSTA, Clarice Moura / FIGUEIREDO, Ana Cristina (Orgs). Oficinas Terapêuticas em Saúde Mental - sujeito, 
produção e cidadani. IPUB, RJ, 2004. 
6. DE CARLO, Marysia M. R. Prado / BARTA LOTTI, Celina Camargo (ORGs.). Terapia Ocupacional no Brasil: 
fundamentos e perspectivas. São Paulo, ed. Plexus, 2001. 
7. DE CARLO, Marysia M. R. Prado, LUZO, M. C. (ORGs.). Terapia Ocupacional – reabilitação física e contextos 
hospitalares. Roca, 2004. 
8. FRANCISCO, Berenice Rosa. Terapia ocupacional. Papiros. 
9. HAGEDORN, Rosemary. Fundamentos da Prática em Terapia Ocupacional. São Paulo, Dynamis 
Editorial, 1999. 
10. JORGE, Rui Chammone. O objeto e a especificidade da terapia ocupacional. Imprensa Universitária, 1990. 
11. ______. Relação terapeuta paciente – Notas introdutórias. 1989. 
12. KAPLAN, H.I., SADOCK, B. Compêndio de psiquiatria. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 
13. LANCMAN, Selma. Saúde, Trabalho e Terapia Ocupacional. Roca, 2004. 
14. LOBOSQUE, Ana Marta. Clínica e Movimento: o cotidiano de um serviço substitutivo em saúde mental e 
impasses da clínica? In: Lobosque. Clínica em Movimento: por uma sociedade sem manicômios. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2003. 
15. NETO, Matheus Papaléo. Gerontologia. Ed. Atheneu, 1996. 
16. PÁDUA, Elizabete M. Marchesini / MAGALHÃES, Lílian V. (Orgs). Casos, Memórias e Vivências em Terapia 
Ocupacional. Papirus, 2005. 
17. PÁDUA, Elizabete M. Marchesini / MAGALHÃES, Lílian V. (Orgs). Terapia Ocupacional: Teoria e Prática. 
Campinas, São Paulo, ed. Papirus, 2003. 
18. SPITZ, René. O primeiro ano de vida. Martins Fontes, 1993. 
19. TROMBLY, Catherine A. Terapia ocupacional para disfunção física. São Paulo, Livraria Santos Editora, 2005. 
20. NEISTADT, M. E., CREPEAU, E. B. Terapia Ocupacional – Willard & Spackman, 9ª ed., Guanabara Koogan, 
2002. 
21. PARHAM, L. D., FAZIO, L. S. A recriação na Terapia Ocupacional Pediátrica, São Paulo, Livraria Santos 
Editora, 2002. 
22. KUDO, A. M. Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional em Pediatria. São Paulo: Savier Editora, 
1990. 
23. BRASIL, Ministério da Saúde. Atenção Humanizada ao recém-nascido de baixo peso: método mãecanguru. 
Brasília: Minsitério da Saúde, 2002, www.saude.gov.br 
24. LOPES, S. M., LOPES, J. M. Follow Up do recém-nascido de risco. Editora MEDSI. Rio de Janeiro, 
1999. 
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083. VETERINARIO  

Português: ver programa item I.II. 
Saúde Pública: ver programa item IV.II. 
Conhecimentos Específicos: Epidemiologia e controle de zoonoses, leptospirose, raiva, leishmaniose 
(visceral e cutânea), esquistossomose, dengue, febre amarela, malária, febre maculosa, toxoplasmose, 
doença de chagas, febre do nilo ocidental, brucelose, tuberculose, hantaviroses, biologia e controle de 
roedores, vetores, artrópodes, animais peçonhentos e reservatórios. Vigilância de alimentos. 
Referências Bibliográficas 
Guia de Vigilância Epidemiológica. Brasília. 6º Edição. 2005. Capítulos: 1, 2, 3, 5, 6 (Dengue p. 231-253; 
Doença de Chagas p. 282-296; Esquistossomose Mansônica p. 297-306; Febre Amarela p. 307-324; Febre 
do Nilo Ocidental p. 325-329; Febre Maculosa Brasileira p. 330-343; Hantaviroses p. 395-408; Leishmaniose 
Tegumentar Americana p. 444-466; Leishmaniose Visceral p. 467-501; Leptospirose p. 502-520; Malária p. 
521-540; Raiva p. 603-632). 
Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), Brasília, 2002. 
Dengue. Instruções Para Pessoal de Combate ao Vetor. Manual de Normas Técnicas, 2001. 
Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde. Manual de Leptospirose. Brasília, 1999. 
Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde. Manual de Controle de Roedores. Brasília, 2002. 
Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde. Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por 
Animais Peçonhentos. Brasília, 2001. 
Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde. Manual de Controle da Leishmaniose Tegumentar 
Americana. Brasília, 2000. 
Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde. Manual de Controle da Leishmaniose Visceral. 
Brasília,2004. 
Secretaria de Estado da Saúde. Febre Maculosa. Informe Técnico. 2001. 
Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde. Manual de Vigilância Epidemiológica de Febre Amarela. 
Brasília, 1999. 
Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde. Morcegos em Áreas Urbanas e Rurais: Manual de 
Manejo e Controle. Brasília, 1996. 
Manual Técnico do Instituto Pasteur. Vacinação Contra a Raiva de Cães e Gatos. São Paulo, 1999. 
Manual Técnico do Instituto Pasteur. Manejo de Quirópteros em Áreas Urbanas. São Paulo, 2003. 
Código Sanitário Municipal – capítulo XVIII, parte VII e parte X. 
Freitas M.G. et al. Entomologia e Acarologia Médica e Veterinária, 4º Edição, Belo Horizonte, 253p., 1978. 
Odum. E.P. Fundamentos de Ecologia. Editora Fundação Calouste Gulbenbian. 7º Edição. 2004. 
Consoli, Rotraut A.G.B., Oliveira, R.L. Principais Mosquitos de Importância Sanitária no Brasil, Editora 
FIOCRUZ. 1º Edição, 1994. 
Neves D.P. Parasitologia Humana. Editora Atheneo. 11º Edição, 2005. 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle – APPCC a ser implantado gradativamente nas indústrias de Produtos de Origem Animal sob o 
regime do SIF. Portaria 46, Brasília, 1998. 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.Regulamentos Técnicos Sobre as Condições Higiênicas 
Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores / Industrializadores de 
Alimentos. Portaria N° 368, Brasília, 1997. 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. 
Laboratório Nacional de Referência Animal (LANARA). Métodos analíticos oficiais para controle de produtos 
de origem animal e seus ingredientes. I Métodos Microbiológicos. II Métodos físico-químicos. Aprovado pela 
Portaria n. 001, de 07/10/81. Brasília, 123p. 1981. 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa Nº 51 de 18 de setembro de 2002. 
Regulamento Técnico de Produção, Identidade e Qualidade do Leite Tipo A, do Leite Tipo B, do Leite Tipo 
C, do Leite Pasteurizado e do Leite Cru Refrigerado e o Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru 
Refrigerado e seu Transporte a Granel. 
CORREA, W. & CORREA, C.N. Enfermidades infecciosas dos animais domésticos. Ed. Varela. 
PARDI, Miguel. Ciência, higiene e tecnologia da carne. 2.ed. Rev. E ampl. Goiânia: UFGO 2001. 
Legislação e manuais técnicos pertinente aos Programas Nacionais de Controle e erradicação Brucelose e 
Tuberculose. 
 

084. VIGIA  

Português: ver programa item I.I. 
Matemática: ver programa item II.I.   
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ANEXO III - QUADRO DE CARGOS E VAGAS 
 

 

QUADRO DE CARGOS E VAGAS 
 

CÓD. 
CARGO 

 
CARGO REQUISITO/ 

ESCOLARIDADE 
Nº 

VAGAS 

VAGAS 
DESTINADAS 

PORTADORES 
DE 

DEFICIÊNCIA 

VALOR 
VENCIMENTO 

(R$) 

VALOR 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL  

PROVAS Nº DE 
QUESTÕES 

PESO 
DAS 

QUESTÕES 

TURNO 
DAS 

PROVAS 
OBJETIVAS  

001 ADMINISTRADOR 
DE REDE 

Ensino Médio 
com curso 
Técnico na área 
de informática 
(Conhecimento 
em Manutenção 
de rede) 

01 00 879,15 41,00 30 horas 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

002 ADVOGADO 

Superior de 
Direito aprovado 
no exame da 
OAB 

02 00 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Conhecimentos Específicos 
10 
20 

2,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

 
003 

 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

Ensino Médio 05 01 724,00 36,00 30 horas 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

20 
20 
10 

2,0 
2,0 
2,0 

MANHÃ 
09:00 h 

004 
ANALISTA DE 
SISTEMA 

Curso de nível 
superior 
completo de 
graduação na 
área de 
Tecnologia de 
Informação 
devidamente 
reconhecido. 

01 00 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

005 
ASSISTENTE 
SOCIAL 

Ensino Superior 
Serviço Social 
com registro no 
conselho da área 

02 00 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

 
006 

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Ensino 
Fundamental 10 01 724,00 36,00 30 horas 

Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

20 
20 
10 

2,0 
2,0 
2,0 

TARDE 
14:30 h 

007 
AUXILIAR DE 
OBRAS E 
MANUTENCAO 

Ensino 
Fundamental 01 00 724,00 36,00 30 horas 

Português 
Matemática 

15 
10 

4,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

008 
AUXILIAR DE 
SERVIÇO 
ESCOLAR 

Ensino 
Fundamental 

01 00 724,00 36,00 30 horas Português 
Matemática 

15 
10 

4,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

 
009 

 

AUXILIAR DE 
SERVICOS GERAIS 

Ensino 
Fundamental 

10 01 724,00 36,00 30 horas 
Português 

Matemática 
15 
10 

4,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

010 BIOLOGO 

Ensino Superior 
Ciências 
Biológicas com 
registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

 
011 

 
BOMBEIRO 

Ensino 
Fundamental 01 00 724,00 36,00 30 horas 

Português 
Conhecimentos Específicos 
Prova Prática - ver item 6.5 

10 
15 
100 

4,0 
4,0 
- 

TARDE 
14:30 h 

012 BORRACHEIRO Ensino 
Fundamental 

01 00 724,00 36,00 30 horas 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

 
013 

 
CALCETEIRO Ensino 

Fundamental 
01 00 724,00 36,00 30 horas 

Português 
Matemática 

Prova Prática - ver item 6.6 

15 
10 
100 

4,0 
4,0 
- 

TARDE 
14:30 h 

 
014 

 
COLETOR DE LIXO 

Ensino 
Fundamental 01 00 724,00 36,00 30 horas 

Português 
Matemática 

15 
10 

4,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

015 CONTADOR 

Ensino Superior 
Ciências 
Contábeis com 
registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

 
016 

 
DISCIPLINARIO Ensino Médio 01 00 724,00 36,00 30 horas Português 

Matemática 
20 
20 

2,5 
2,5 

MANHÃ 
09:00 h 

017 ECONOMISTA 

Ensino Superior 
Economia com 
registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

018 
ELETRICISTA DE 
AUTO 

Ensino 
Fundamental 

01 00 724,00 36,00 30 horas 
Português 

Conhecimentos Específicos 
Prova Prática - ver item 6.7 

10 
15 
100 

4,0 
4,0 
1,0 

TARDE 
14:30 h 
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QUADRO DE CARGOS E VAGAS 
 

CÓD. 
CARGO 

 
CARGO REQUISITO/ 

ESCOLARIDADE 
Nº 

VAGAS 

VAGAS 
DESTINADAS 

PORTADORES 
DE 

DEFICIÊNCIA 

VALOR 
VENCIMENTO 

(R$) 

VALOR 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL  

PROVAS Nº DE 
QUESTÕES 

PESO 
DAS 

QUESTÕES 

TURNO 
DAS 

PROVAS 
OBJETIVAS  

019 ENFERMEIRO 

Ensino Superior 
Enfermagem 
com registro no 
conselho da área 

05 01 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

020 ENGENHEIRO 
AGRONOMO 

Curso Superior 
em Engenharia 
Agronômica com 
Registro no 
CREA-MG 

01 00 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

021 ENGENHEIRO 
AMBIENTAL 

Curso Superior 
em Engenharia 
Ambiental com 
Registro no 
CREA-MG 

01 00 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

022 FARMACEUTICO 

Ensino Superior 
Farmácia com 
registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

023 
FARMACEUTICO- 
BIOQUIMICO 

Ensino Superior 
Farmácia/Bioquí
mica com 
registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

024 FISCAL DE OBRAS Ensino Médio 01 00 879,15 41,00 30 horas 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

025 FISIOTERAPEUTA 

Ensino Superior 
Fisioterapia com 
registro no 
conselho da área 

05 01 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

026 
INTERPRETE DE 
LIBRAS 

Ensino 
Médio/Curso 
Técnico de 
Libras 

01 00 879,15 41,00 30 horas 
Português 

Conhecimentos Específicos 
10 
20 

2,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

027 JORNALISTA 

Ensino Superior 
Jornalismo com 
registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

028 
MARCENEIRO/ 
CARPINTEIRO 

Ensino 
Fundamental 01 00 724,00 36,00 30 horas 

Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

 
029 

 
MECANICO Ensino 

Fundamental 
01 00 724,00 36,00 30 horas Português 

Conhecimentos Específicos 
10 
15 

4,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

030 
MEDICO 
CARDIOLOGOSTA 

Ens Sup 
Med/Resid e/ou 
Especialização 
em Cardiologia 
com registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 6 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

031 
MEDICO 
CIRURGIÃO 

Ens Sup 
Med/Resid e/ou 
Especialização 
em Cirurgia com 
registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 6 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

032 
MEDICO CLINICO 
GERAL 

Ensino Superior 
Medicina com 
registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 
12 horas 
Plantão 

Português 
Saúde Pública 

Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

033 MEDICO CLINICO 
GERAL PLANTAO 

Ensino Superior 
Medicina com 
registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 12 horas 
Plantão 

Português 
Saúde Pública 

Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

034 MEDICO 
DERMATOLOGISTA 

Ens Sup 
Med/Resid e/ou 
Especialização 
Dermatologia 
com registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 6 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 
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QUADRO DE CARGOS E VAGAS 
 

CÓD. 
CARGO 

 
CARGO REQUISITO/ 

ESCOLARIDADE 
Nº 

VAGAS 

VAGAS 
DESTINADAS 

PORTADORES 
DE 

DEFICIÊNCIA 

VALOR 
VENCIMENTO 

(R$) 

VALOR 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL  

PROVAS Nº DE 
QUESTÕES 

PESO 
DAS 

QUESTÕES 

TURNO 
DAS 

PROVAS 
OBJETIVAS  

035 
MEDICO 
ENDOCRINOLOGIS
TA 

Ens Sup 
Med/Resid e/ou 
Especialização 
Endocrinologia 
com registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 6 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

036 
MEDICO 
GASTROENTEROL
OGISTA 

Ens Sup 
Med/Resid e/ou 
Espec em 
Gastroenterologi
a com registro 
no conselho da 
área 

01 00 1.241,23 58,00 6 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

037 
MEDICO 
GINECOLOGISTA 

Ens Sup 
Med/Resid e/ou 
Especialização 
em Ginecologia 
com registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 6 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

038 
MEDICO 
HEMATOLOGISTA 

Ens Sup 
Med/Resid e/ou 
Especialização 
em Hematologia 
com registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 6 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

039 
MEDICO 
NEFROLOGISTA 

Ens Sup 
Med/Resid e/ou 
Especialização 
em Nefrologia 
com registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 6 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

040 
MEDICO 
OFTALMOLOGISTA 

Ens Sup 
Med/Resid e/ou 
Especialização 
em Oftalmologia 
com registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 6 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

041 
MEDICO 
ORTOPEDISTA 

Ens Sup 
Med/Resid e/ou 
Especialização 
em Ortopedia 
com registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 6 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

042 
MEDICO 
OTORRINOLARING
OLOGISTA 

Ens Sup 
Med/Resid e/ou 
Espec em 
Otorrinolaringolo
gia com registro 
no conselho da 
área 

01 00 1.241,23 58,00 6 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

043 MEDICO PEDIATRA 

Ens Sup 
Med/Residência 
e/ou 
Especialização 
Pediatria com 
registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 6 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

044 MEDICO PEDIATRA 
PLANTAO 

Ens Sup 
Med/Residência 
e/ou 
Especialização 
Pediatria com 
registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 6 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

045 
MEDICO 
PROCTOLOGISTA 

Ens Sup 
Med/Resid e/ou 
Especialização 
em Proctologia 
com registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 6 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

046 
MEDICO 
PSIQUIATRA 

Ens Sup 
Med/Resid e/ou 
Especialização 
em Psiquiatria 
com registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 6 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 
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CÓD. 
CARGO 
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Nº 

VAGAS 
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PORTADORES 
DE 

DEFICIÊNCIA 
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CARGA 
HORARIA 
SEMANAL  

PROVAS Nº DE 
QUESTÕES 

PESO 
DAS 

QUESTÕES 

TURNO 
DAS 

PROVAS 
OBJETIVAS  

047 
MEDICO 
RADIOLOGISTA 

Ens Sup 
Med/Resid e/ou 
Especialização 
em Radiologia 
com registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 6 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

048 
MEDICO 
UROLOGISTA 

Ens Sup 
Med/Resid e/ou 
Especialização 
em Urologia com 
registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 6 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

049 MOTORISTA 
VEICULOS LEVES 

Ensino 
Fundamental 
CNH D 

01 00 724,00 36,00 30 horas 
Conh.Gerais do Veículo 

Conhecimentos Específicos 
Prova Prática ver item 6.3 

10 
20 
100 

2,0 
4,0 
1,0 

MANHÃ 
09:00 h 

050 
MOTORISTA 
VEICULOS 
PESADOS 

Ensino 
Fundamental 
CNH B 

01 00 724,00 36,00 30 horas 
Conh.Gerais do Veículo 

Conhecimentos Específicos 
Prova Prática ver item 6.3 

10 
20 
100 

2,0 
4,0 
1,0 

TARDE 
14:30 h 

051 NUTRICIONISTA 

Ensino Superior 
Nutrição com 
registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

052 ODONTOLOGO 

Ensino Superior 
Odontologia com 
registro no 
conselho da área 

05 01 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

053 OFICIAL 
ADMINISTRATIVO 

Ensino Médio 05 01 879,15 41,00 30 horas 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

20 
20 
10 

2,0 
2,0 
2,0 

TARDE 
14:30 h 

054 
OPERADOR DE 
MAQUINAS 

Ensino 
Fundamental 
CNH C 

01 00 724,00 36,00 30 horas 
Código de Trânsito Brasileiro 
Conhecimentos Específicos 
Prova Prática ver item 6.4 

10 
20 
100 

2,0 
4,0 
1,0 

TARDE 
14:30 h 

 
055 

 
OPERARIO 

Ensino 
Fundamental 10 01 724,00 36,00 30 horas 

Português 
Matemática 

15 
10 

4,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

056 ORIENTADOR 
EDUCACIONAL 

Ens Sup 
Pedagogia Hab 
e/ou Espec 
Orientação Educ 

01 00 1.447,24 67,00 30 horas Português 
Conhecimentos Específicos 

10 
20 

2,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

057 PEDREIRO Ensino 
Fundamental 

01 00 724,00 36,00 30 horas 
Português 

Conhecimentos Específicos 
Prova Prática - ver item 6.8 

10 
15 
100 

4,0 
4,0 
1,0 

TARDE 
14:30 h 

058 PINTOR Ensino 
Fundamental 

01 00 724,00 36,00 30 horas 
Português 

Conhecimentos Específicos 
Prova Prática - ver item 6.9 

10 
15 
100 

4,0 
4,0 
1,0 

TARDE 
14:30 h 

059 
PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA PEB I 

Curso de 
Pedagogia para 
séries iniciais - 
1ª a 4ª série 

05 01 7,65 h.a. 45,00 20 horas* Conhecimentos Pedagógicos 
Conhecimentos Específicos 

10 
20 

2,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

060 

PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA PEB II 
CIENCIAS 

Nível Superior e 
habilitação 
específica, na 
área de 
atividades, 
obtida em curso 
superior de 
graduação 

01 00 7,65 h.a. 45,00 20 horas* Conhecimentos Pedagógicos 
Conhecimentos Específicos 

10 
20 

2,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

061 

PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA PEB II 
EDUCACAO 
ARTISTICA 

Nível Superior e 
habilitação 
específica, na 
área de 
atividades, 
obtida em curso 
superior de 
graduação 

01 00 7,65 h.a. 45,00 20 horas* Conhecimentos Pedagógicos 
Conhecimentos Específicos 

10 
20 

2,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

062 

PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA PEB II 
EDUCACAO FISICA 

Nível Superior e 
habilitação 
específica, na 
área de 
atividades, 
obtida em curso 
superior de 
graduação 

01 00 7,65 h.a. 45,00 20 horas* 
Conhecimentos Pedagógicos 
Conhecimentos Específicos 

10 
20 

2,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 
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PROVAS 
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063 

PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA PEB II 
EDUCACAO 
RELIGIOSA 

Nível Superior e 
habilitação 
específica, na 
área de 
atividades, 
obtida em curso 
superior de 
graduação 

01 00 7,65 h.a. 45,00 20 horas* 
Conhecimentos Pedagógicos 
Conhecimentos Específicos 

10 
20 

2,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

064 

PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA PEB II 
GEOGRAFIA 

Nível Superior e 
habilitação 
específica, na 
área de 
atividades, 
obtida em curso 
superior de 
graduação 

01 00 7,65 h.a. 45,00 20 horas* Conhecimentos Pedagógicos 
Conhecimentos Específicos 

10 
20 

2,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

065 

PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA PEB II 
MATEMATICA 

Nível Superior e 
habilitação 
específica, na 
área de 
atividades, 
obtida em curso 
superior de 
graduação 

01 00 7,65 h.a. 45,00 20 horas* Conhecimentos Pedagógicos 
Conhecimentos Específicos 

10 
20 

2,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

066 

PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA PEB II 
PORTUGUES 

Nível Superior e 
habilitação 
específica, na 
área de 
atividades, 
obtida em curso 
superior de 
graduação 

01 00 7,65 h.a. 45,00 20 horas* Conhecimentos Pedagógicos 
Conhecimentos Específicos 

10 
20 

2,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

067 PSICOLOGO 

Ensino Superior 
Psicologia com 
registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

068 PSICOPEDAGOGO 

Ens Sup 
Pedagogia Hab 
e/ou Espec em 
Psicopedagogia 

01 00 1.241,23 58,00 30 horas Português 
Conhecimentos Específicos 

10 
20 

2,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

069 SUPERVISOR 
ESCOLAR 

Ens Sup 
Pedagogia Hab 
e/ou Espec 
Supervisão 
Escolar 

01 00 1.447,24 67,00 30 horas Português 
Conhecimentos Específicos 

10 
20 

2,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

070 
SUPORTE 
TECNICO 

Ensino Médio 
com curso 
Técnico na área 
de informática 

01 00 879,15 41,00 30 horas 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

071 
TECNICO DE 
LABORATORIO 

Ensino Médio 
Técnico na área 
com registro no 
conselho da área 

02 00 879,15 41,00 30 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

072 TECNICO DE 
SAÚDE BUCAL 

Ensino Médio 
Técnico na área 
com registro no 
conselho da área 

03 00 823,33 41,00 30 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

073 
TÉCNICO DE 
TRANSPORTE E 
TRÂNSITO 

Ensino Médio 
Técnico na área  01 00 879,15 41,00 30 horas 

Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

074 
TECNICO EM 
CONTABILIDADE 

Ensino Médio 
Técnico na área 
com registro no 
conselho da área 

01 00 879,15 41,00 30 horas 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

075 
TECNICO EM 
EDIFICACOES 

Ensino Médio 
Técnico na área 
com registro no 
conselho da área 

01 00 879,15 41,00 30 horas 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

076 TECNICO EM 
ELETRICIDADE 

Ensino Médio 
Técnico na área  

01 00 879,15 41,00 30 horas 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

077 
TECNICO EM 
ELETRONICA 

Ensino Médio 
Técnico na área  01 00 879,15 41,00 30 horas 

Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 
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078 
TECNICO EM 
ENFERMAGEM 

Ensino Médio 
Técnico na área 
com registro no 
conselho da área 

06 01 879,15 41,00 30 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

079 TECNICO EM 
GESSO 

Ensino Médio 
Técnico na área 

01 00 879,15 41,00 30 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

080 
TECNICO EM 
SEGURANCA 

Ensino Médio 
Técnico na área 01 00 879,15 41,00 30 horas 

Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

 
081 

 
TELEFONISTA 

Ensino 
Fundamental 02 00 724,00 36,00 30 horas 

Português 
Matemática 

20 
20 

2,5 
2,5 

TARDE 
14:30 h 

082 TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

Ensino Superior 
Terapia 
Ocupacional 
com registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

083 VETERINARIO 

Ensino Superior 
em Veterinária 
com registro no 
conselho da área 

01 00 1.241,23 58,00 30 horas 
Português 

Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

MANHÃ 
09:00 h 

 
084 

 
VIGIA Ensino 

Fundamental 
01 00 724,00 36,00 30 horas 

Português 
Matemática 

15 
10 

4,0 
4,0 

TARDE 
14:30 h 

TOTAL DE VAGAS  146  
* 20 horas semanais sendo 16 aulas semanais com carga horária de 13 horas e 20 minutos na docência e 6 horas e 40 minutos de atividade. 
- Lei Federal nº 11.889 de 24/12/2008, Art. 3º “O Técnico em Saúde Bucal e o Auxiliar em Saúde Bucal estão obrigados a se registrar no Conselho Federal de Odontologia e a se 
inscrever no Conselho Regional de Odontologia em cuja jurisdição exerçam suas atividades”. 
OBS.: As vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência estão inclusas dentro do número total de vagas. 

 


