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CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO FUNDAMENTALCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO FUNDAMENTALCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO FUNDAMENTALCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO FUNDAMENTAL
 
Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:    
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, ponto de vista do autor, ideia central e
convergentes. Ortografia: divisão silábica, uso do hífen, vírgula, ponto e vírgula, travessão e parênteses, 
acentuação gráfica, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, pontuação. 
Singular, plural, masculino e feminino. Morfologia: artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, 
verbo, conjunção, numeral, interjeição. Sintaxe: voz passiva e ativa, concordância nominal e verbal, regência 
nominal e verbal. Fonologia: fonemas, sílabas, encontros
Semântica: sinônimo, antônimo, figuras de linguagem, conotação e denotação.
 
Matemática:Matemática:Matemática:Matemática:    
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. Operações com 
números naturais e números racionais. Equação do 1º grau. Expressões algébricas. Regra de três. Raiz quadrada. 
Números primos. Juros simples. Razão e proporção. Sistema métrico decimal: comprimento, metro quadrado e 
cúbico, litro, grama, quilograma, área e volume.
Porcentagem. Grandezas proporcionais. Problemas. Sistema Monetário Brasileiro. Raciocínio lógico.
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIOCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIOCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIOCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIO
 
Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:    
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou te
ponto de vista do autor, ideia central e ideias convergentes. Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen, 
acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau
Morfologia: processos de formação de palavras, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, 
verbo, conjunção, numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, sentido próprio e figurado. Sintaxe: sintax
oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, 
colocação pronominal. Semântica: relações de significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, 
antônimo, homônimos e parônimos, fig
sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Literatura: períodos e estilos da literatura 
brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários. Novo acordo o
    
Matemática:Matemática:Matemática:Matemática:    
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com números naturais e números 
racionais. Teoria dos conjuntos. Operações com frações, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Funções exponenciais. Análise Combinatória e binômio de Newton. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. 
Números complexos. Raciocínio lógico. Polinômios. Produtos notáveis. Equações de 1º e 2° Grau. Problemas. 
Probabilidades. Fatoração. Potenciação. Regra de t
proporção. Porcentagem. Grandezas proporcionais. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e 
cúbico, litro, grama. Média aritmética simples e ponderada. Geometria: Forma, perímetro, área, v
Geometria analítica. Logaritmos. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. Sistema 
Monetário Brasileiro. 
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ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I    
    

CONTEÚDO PROGRAMÁTICOCONTEÚDO PROGRAMÁTICOCONTEÚDO PROGRAMÁTICOCONTEÚDO PROGRAMÁTICO    
    

CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO FUNDAMENTALCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO FUNDAMENTALCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO FUNDAMENTALCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO FUNDAMENTAL 

Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, ponto de vista do autor, ideia central e
convergentes. Ortografia: divisão silábica, uso do hífen, vírgula, ponto e vírgula, travessão e parênteses, 
acentuação gráfica, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, pontuação. 

ino e feminino. Morfologia: artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, 
verbo, conjunção, numeral, interjeição. Sintaxe: voz passiva e ativa, concordância nominal e verbal, regência 
nominal e verbal. Fonologia: fonemas, sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). 
Semântica: sinônimo, antônimo, figuras de linguagem, conotação e denotação. 

Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. Operações com 
naturais e números racionais. Equação do 1º grau. Expressões algébricas. Regra de três. Raiz quadrada. 

Números primos. Juros simples. Razão e proporção. Sistema métrico decimal: comprimento, metro quadrado e 
cúbico, litro, grama, quilograma, área e volume. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. 
Porcentagem. Grandezas proporcionais. Problemas. Sistema Monetário Brasileiro. Raciocínio lógico.

CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIOCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIOCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIOCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIO 

Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, estrutura textual, coesão e coerência, recursos coesivos, 
ponto de vista do autor, ideia central e ideias convergentes. Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen, 
acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j. 
Morfologia: processos de formação de palavras, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, 
verbo, conjunção, numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, sentido próprio e figurado. Sintaxe: sintax
oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, 
colocação pronominal. Semântica: relações de significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, 
antônimo, homônimos e parônimos, figuras de linguagem, conotação, denotação. Fonologia: fonemas e letras, 
sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Literatura: períodos e estilos da literatura 
brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários. Novo acordo ortográfico. 

Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com números naturais e números 
racionais. Teoria dos conjuntos. Operações com frações, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 

exponenciais. Análise Combinatória e binômio de Newton. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. 
Números complexos. Raciocínio lógico. Polinômios. Produtos notáveis. Equações de 1º e 2° Grau. Problemas. 
Probabilidades. Fatoração. Potenciação. Regra de três simples e composta. Juros simples e composto. Razão e 
proporção. Porcentagem. Grandezas proporcionais. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e 
cúbico, litro, grama. Média aritmética simples e ponderada. Geometria: Forma, perímetro, área, v
Geometria analítica. Logaritmos. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. Sistema 
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Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, ponto de vista do autor, ideia central e ideias 
convergentes. Ortografia: divisão silábica, uso do hífen, vírgula, ponto e vírgula, travessão e parênteses, 
acentuação gráfica, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, pontuação. 

ino e feminino. Morfologia: artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, 
verbo, conjunção, numeral, interjeição. Sintaxe: voz passiva e ativa, concordância nominal e verbal, regência 

consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). 

Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. Operações com 
naturais e números racionais. Equação do 1º grau. Expressões algébricas. Regra de três. Raiz quadrada. 

Números primos. Juros simples. Razão e proporção. Sistema métrico decimal: comprimento, metro quadrado e 
Transformação em dias, horas, minutos e segundos. 

Porcentagem. Grandezas proporcionais. Problemas. Sistema Monetário Brasileiro. Raciocínio lógico. 

xto, estrutura textual, coesão e coerência, recursos coesivos, 
ponto de vista do autor, ideia central e ideias convergentes. Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen, 

, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j. 
Morfologia: processos de formação de palavras, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, 
verbo, conjunção, numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, sentido próprio e figurado. Sintaxe: sintaxe da 
oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, 
colocação pronominal. Semântica: relações de significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, 

uras de linguagem, conotação, denotação. Fonologia: fonemas e letras, 
sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Literatura: períodos e estilos da literatura 

Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com números naturais e números 
racionais. Teoria dos conjuntos. Operações com frações, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 

exponenciais. Análise Combinatória e binômio de Newton. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. 
Números complexos. Raciocínio lógico. Polinômios. Produtos notáveis. Equações de 1º e 2° Grau. Problemas. 

rês simples e composta. Juros simples e composto. Razão e 
proporção. Porcentagem. Grandezas proporcionais. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e 
cúbico, litro, grama. Média aritmética simples e ponderada. Geometria: Forma, perímetro, área, volume e ângulo. 
Geometria analítica. Logaritmos. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. Sistema 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIORCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIORCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIORCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIOR
 
Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:    
Compreensão e interpretação de palavra, frase 
gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos, ponto de vista do autor, ideia central e ideias 
convergentes, informações literais e inferências, intertextualidade e extratextualidade. O
silábica, pontuação, uso do hífen, acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, 
uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, adequação vocabular. Morfologia: processos de formação de palavras, artigo, adjetivo, 
advérbio, pronome, preposição, substantivo, verbo, conjunção, numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, 
sentido próprio e figurado. Sintaxe: sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância 
nominal e verbal, regência nominal e
palavras e orações, polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e parônimos, figuras de linguagem, conotação, 
denotação, ambiguidades. Fonologia: fonemas e letras, sílabas, encontros co
tritongo, hiato). Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários. 
Novo acordo ortográfico. 
 
Matemática:Matemática:Matemática:Matemática:    
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão
racionais e números complexos. Teoria dos conjuntos. Operações com frações, mínimo múltiplo comum e 
máximo divisor comum. Funções exponenciais. Análise Combinatória e binômio de Newton. Matrizes. 
Determinantes. Sistemas lineares. Números complexos. Raciocínio lógico. Polinômios. Produtos notáveis. 
Equações e inequações de 1º e 2º Grau. Problemas. Probabilidades. Fatoração. Potenciação. Regra de três simples 
e composta. Juros simples e composto. Razão e proporção. Po
medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico, litro, grama. Média aritmética simples e ponderada. 
Geometria: Forma, perímetro, área, volume, ângulo e Teorema de Pitágoras. Geometria analítica. Logaritmos. 
Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. Sistema Monetário Brasileiro. Equações 
logarítmicas, exponenciais e trigonométricas. Derivada. Trigonometria.
 

CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/
 
Conhecimentos Gerais:Conhecimentos Gerais:Conhecimentos Gerais:Conhecimentos Gerais:    
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do 
Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Lei Orgânica do Município. Atualidades nos assuntos 
relacionados com economia, história,
esportes, inovações tecnológicas e científicas, do município, do Estado, do Brasil e do mundo.
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS/CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS/CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS/CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS/
 
* Mecânico:* Mecânico:* Mecânico:* Mecânico:    
Conhecimentos e utilização adequada das ferramentas. Conhecimentos da norma de segurança e uso de 
equipamentos de proteção. Sistemas de alimentação. Arrefecimento. Ignição. Sistema elétrico. Sistema de 
direção. Sistema de freio. Explosão. Óleos e lubrificantes. Motor. Transmissão. Suspensão. Peças de reposição. 
Sistemas de medidas utilizadas para as peças, roscas e parafusos. Bombas. Dosadores de produtos químicos. 
Principais componentes e suas funções. Manutenção preventiva.
função.   
 
* Operador de Máquinas* Operador de Máquinas* Operador de Máquinas* Operador de Máquinas::::    
Código de Trânsito Brasileiro – Lei n
trânsito. Direção defensiva. Primeiros socorros. O cidadão e o trânsi
Perigosas. Mecânica básica: painel de instrumentos, motor, combustível, lubrificante, refrigeração, sistema 
elétrico, câmbio e embreagem, direção, suspensão, freios, pneus, manutenção preventiva. Equipamentos 
obrigatórios. Conservação e limpeza do veículo. Direção econômica. Segurança. Simbologia. Conhecimento das 

Rio Grande do Sul 

MUNICÍPIO DE PAULO BENTO 

PODER EXECUTIVO 

CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIORCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIORCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIORCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIOR 

Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, reconhecimento e compreensão de diferentes tipos e 
gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos, ponto de vista do autor, ideia central e ideias 
convergentes, informações literais e inferências, intertextualidade e extratextualidade. O
silábica, pontuação, uso do hífen, acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, 
uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, adequação vocabular. Morfologia: processos de formação de palavras, artigo, adjetivo, 

rbio, pronome, preposição, substantivo, verbo, conjunção, numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, 
sentido próprio e figurado. Sintaxe: sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância 
nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal. Semântica: relações de significados entre 
palavras e orações, polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e parônimos, figuras de linguagem, conotação, 
denotação, ambiguidades. Fonologia: fonemas e letras, sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, 
tritongo, hiato). Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários. 

Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com números naturais, números 
racionais e números complexos. Teoria dos conjuntos. Operações com frações, mínimo múltiplo comum e 
máximo divisor comum. Funções exponenciais. Análise Combinatória e binômio de Newton. Matrizes. 

temas lineares. Números complexos. Raciocínio lógico. Polinômios. Produtos notáveis. 
Equações e inequações de 1º e 2º Grau. Problemas. Probabilidades. Fatoração. Potenciação. Regra de três simples 
e composta. Juros simples e composto. Razão e proporção. Porcentagem. Grandezas proporcionais. Sistema de 
medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico, litro, grama. Média aritmética simples e ponderada. 
Geometria: Forma, perímetro, área, volume, ângulo e Teorema de Pitágoras. Geometria analítica. Logaritmos. 
Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. Sistema Monetário Brasileiro. Equações 
logarítmicas, exponenciais e trigonométricas. Derivada. Trigonometria. 

CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/FUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕES

pectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do 
Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Lei Orgânica do Município. Atualidades nos assuntos 
relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, 
esportes, inovações tecnológicas e científicas, do município, do Estado, do Brasil e do mundo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS/CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS/CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS/CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS/FUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕES 

utilização adequada das ferramentas. Conhecimentos da norma de segurança e uso de 
istemas de alimentação. Arrefecimento. Ignição. Sistema elétrico. Sistema de 

Explosão. Óleos e lubrificantes. Motor. Transmissão. Suspensão. Peças de reposição. 
Sistemas de medidas utilizadas para as peças, roscas e parafusos. Bombas. Dosadores de produtos químicos. 
Principais componentes e suas funções. Manutenção preventiva. Mecânica em geral. Conhecimentos básicos da 

Lei n° 9.503/97 e suas alterações. Sistema Nacional de Trânsito. Sinalização de 
trânsito. Direção defensiva. Primeiros socorros. O cidadão e o trânsito. O trânsito e o meio ambiente. Cargas 
Perigosas. Mecânica básica: painel de instrumentos, motor, combustível, lubrificante, refrigeração, sistema 
elétrico, câmbio e embreagem, direção, suspensão, freios, pneus, manutenção preventiva. Equipamentos 

tórios. Conservação e limpeza do veículo. Direção econômica. Segurança. Simbologia. Conhecimento das 
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ou texto, reconhecimento e compreensão de diferentes tipos e 
gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos, ponto de vista do autor, ideia central e ideias 
convergentes, informações literais e inferências, intertextualidade e extratextualidade. Ortografia: divisão 
silábica, pontuação, uso do hífen, acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, 
uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, adequação vocabular. Morfologia: processos de formação de palavras, artigo, adjetivo, 

rbio, pronome, preposição, substantivo, verbo, conjunção, numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, 
sentido próprio e figurado. Sintaxe: sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância 

verbal, colocação pronominal. Semântica: relações de significados entre 
palavras e orações, polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e parônimos, figuras de linguagem, conotação, 

nsonantais e vocálicos (ditongo, 
tritongo, hiato). Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários. 

. Operações com números naturais, números 
racionais e números complexos. Teoria dos conjuntos. Operações com frações, mínimo múltiplo comum e 
máximo divisor comum. Funções exponenciais. Análise Combinatória e binômio de Newton. Matrizes. 

temas lineares. Números complexos. Raciocínio lógico. Polinômios. Produtos notáveis. 
Equações e inequações de 1º e 2º Grau. Problemas. Probabilidades. Fatoração. Potenciação. Regra de três simples 

rcentagem. Grandezas proporcionais. Sistema de 
medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico, litro, grama. Média aritmética simples e ponderada. 
Geometria: Forma, perímetro, área, volume, ângulo e Teorema de Pitágoras. Geometria analítica. Logaritmos. 
Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. Sistema Monetário Brasileiro. Equações 

FUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕES)))) 

pectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do 
Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Lei Orgânica do Município. Atualidades nos assuntos 

política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, 
esportes, inovações tecnológicas e científicas, do município, do Estado, do Brasil e do mundo. 

utilização adequada das ferramentas. Conhecimentos da norma de segurança e uso de 
istemas de alimentação. Arrefecimento. Ignição. Sistema elétrico. Sistema de 

Explosão. Óleos e lubrificantes. Motor. Transmissão. Suspensão. Peças de reposição. 
Sistemas de medidas utilizadas para as peças, roscas e parafusos. Bombas. Dosadores de produtos químicos. 

nica em geral. Conhecimentos básicos da 

9.503/97 e suas alterações. Sistema Nacional de Trânsito. Sinalização de 
to. O trânsito e o meio ambiente. Cargas 

Perigosas. Mecânica básica: painel de instrumentos, motor, combustível, lubrificante, refrigeração, sistema 
elétrico, câmbio e embreagem, direção, suspensão, freios, pneus, manutenção preventiva. Equipamentos 

tórios. Conservação e limpeza do veículo. Direção econômica. Segurança. Simbologia. Conhecimento das 
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máquinas (patrola, carregadeira, rolo compactador, trator de pneus e outros). Telefones de emergência. Relações 
humanas no trabalho. Atribuições do cargo.
 
* * * * Operário:Operário:Operário:Operário:    
Cuidados elementares com o patrimônio. Noções básicas de higiene no trabalho inerentes às atividades a serem 
desenvolvidas. Noções de serviços de limpezas. Relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de 
qualidade e produtividade. Noções de atendiment
público. Coleta e reciclagem de lixo e detritos. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Noções básicas 
de segurança no trabalho. Noções de mecânica, 
e calçamento. Atribuições do cargo. 
 
* Servente:* Servente:* Servente:* Servente:    
Cuidados elementares com o patrimônio. Noções básicas de higiene no trabalho inerentes às atividades a serem 
desenvolvidas. Noções de serviços de limpezas. Relacionamento humano n
qualidade e produtividade. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço 
público. Coleta e reciclagem de lixo e detritos. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Noções básicas 
de segurança no trabalho. Atribuições do cargo.
 
* Agente Administrativo:* Agente Administrativo:* Agente Administrativo:* Agente Administrativo:    
Lei nº 8.666/93 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências)
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências)
Oficiais (requerimento, certidão, atestado, declaração, ata, ofício, memorando, circular, ordem de serviço, 
exposição de motivos, portaria, parecer, carta). Formas de tratamento. Noções básicas de Informática. 
Relacionamento humano no trabalho. Noções de aten
serviço público. Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo. Processos administrativos: formação, 
autuação e tramitação. Gestão de material e controle de estoques e almoxarifado. Organização administrativa dos 
serviços do Órgão Municipal. Finalidades dos órgãos. Q
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura. 
 
* Fiscal:* Fiscal:* Fiscal:* Fiscal: 
Lei Municipal n.º 076/2001, que institui o Código Tributário do Município,  consolida a legislação tributária e dá 
outras providências. Lei Municipal n.º 426, de 11 de maio de 2005, que 
Tributário Municipal (Lei Municipal n.º 076/2001) e dá outras providências.
agosto de 2007, que altera o Anexo III 
770, de 21 de janeiro de 2008, que dá nova redação ao artigo 113 do Código Tributário do Município, instituído 
pela Lei Municipal n.º 076/2001. Lei Municipal n.º 893/2009, de 17 de fevereiro d
ao inciso I do artigo 137 do Código Tributário Municipal (Lei Municipal n.º 076/2001), e dá outras providências.
Lei Municipal n.º 1375/2013 (Dispõe sobre a emissão de alvarás de localização e funcionamento, na forma que 
especifica, e dá outras providências). Decreto Municipal n.º 1904/2013 (
1375/2013, que dispõe sobre a emissão de alvarás de localização e funcionamento no Município de Paulo Bento, 
e dá outras providências). Lei 8.666/93 (
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências)
(Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do 
Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e 
dá outras providências). Lei 4320/64 (
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal)
101/00 (Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências). Código Tributário Nacional. Constituição 
direito tributário. Noções básicas de Direito Administrativo. Princípios básicos da Administração Pública. Atos 
administrativos. Noções de Informática. Atribuições do cargo/função.
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máquinas (patrola, carregadeira, rolo compactador, trator de pneus e outros). Telefones de emergência. Relações 
humanas no trabalho. Atribuições do cargo. 

Cuidados elementares com o patrimônio. Noções básicas de higiene no trabalho inerentes às atividades a serem 
desenvolvidas. Noções de serviços de limpezas. Relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de 
qualidade e produtividade. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço 
público. Coleta e reciclagem de lixo e detritos. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Noções básicas 
de segurança no trabalho. Noções de mecânica, estofamento, carpintaria, jardinagem, el

Cuidados elementares com o patrimônio. Noções básicas de higiene no trabalho inerentes às atividades a serem 
desenvolvidas. Noções de serviços de limpezas. Relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de 
qualidade e produtividade. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço 
público. Coleta e reciclagem de lixo e detritos. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Noções básicas 

nça no trabalho. Atribuições do cargo. 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências). Lei nº 10.520/02 (Institui, no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências)

ciais (requerimento, certidão, atestado, declaração, ata, ofício, memorando, circular, ordem de serviço, 
exposição de motivos, portaria, parecer, carta). Formas de tratamento. Noções básicas de Informática. 
Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no 

erviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo. Processos administrativos: formação, 
autuação e tramitação. Gestão de material e controle de estoques e almoxarifado. Organização administrativa dos 
serviços do Órgão Municipal. Finalidades dos órgãos. Qualidade no atendimento ao público. A imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura. Atribuições do cargo.     

Lei Municipal n.º 076/2001, que institui o Código Tributário do Município,  consolida a legislação tributária e dá 
Lei Municipal n.º 426, de 11 de maio de 2005, que modifica o artigo 165 do Código 

Tributário Municipal (Lei Municipal n.º 076/2001) e dá outras providências. Lei Municipal n.º 701, de 15 de 
agosto de 2007, que altera o Anexo III – Taxa de Coleta de Lixo do Código Tributário Municipal.
770, de 21 de janeiro de 2008, que dá nova redação ao artigo 113 do Código Tributário do Município, instituído 

Lei Municipal n.º 893/2009, de 17 de fevereiro de 2009, que dá
ao inciso I do artigo 137 do Código Tributário Municipal (Lei Municipal n.º 076/2001), e dá outras providências.

ispõe sobre a emissão de alvarás de localização e funcionamento, na forma que 
especifica, e dá outras providências). Decreto Municipal n.º 1904/2013 (Regulamenta a Lei Municipal n.º 
1375/2013, que dispõe sobre a emissão de alvarás de localização e funcionamento no Município de Paulo Bento, 

Lei 8.666/93 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências)
Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do 

Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e 
. Lei 4320/64 (Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal)
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 

. Código Tributário Nacional. Constituição Federal. Lei Orgânica do Município. Noções básicas de 
direito tributário. Noções básicas de Direito Administrativo. Princípios básicos da Administração Pública. Atos 
administrativos. Noções de Informática. Atribuições do cargo/função. 
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máquinas (patrola, carregadeira, rolo compactador, trator de pneus e outros). Telefones de emergência. Relações 

Cuidados elementares com o patrimônio. Noções básicas de higiene no trabalho inerentes às atividades a serem 
desenvolvidas. Noções de serviços de limpezas. Relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de 

o, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço 
público. Coleta e reciclagem de lixo e detritos. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Noções básicas 

carpintaria, jardinagem, elétrica, hidráulica, asfalto 

Cuidados elementares com o patrimônio. Noções básicas de higiene no trabalho inerentes às atividades a serem 
o trabalho. Noções básicas de 

qualidade e produtividade. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço 
público. Coleta e reciclagem de lixo e detritos. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Noções básicas 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
Institui, no âmbito da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências). Documentos 

ciais (requerimento, certidão, atestado, declaração, ata, ofício, memorando, circular, ordem de serviço, 
exposição de motivos, portaria, parecer, carta). Formas de tratamento. Noções básicas de Informática. 

dimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no 
erviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo. Processos administrativos: formação, 

autuação e tramitação. Gestão de material e controle de estoques e almoxarifado. Organização administrativa dos 
ualidade no atendimento ao público. A imagem da 

Lei Municipal n.º 076/2001, que institui o Código Tributário do Município,  consolida a legislação tributária e dá 
modifica o artigo 165 do Código 

Lei Municipal n.º 701, de 15 de 
oleta de Lixo do Código Tributário Municipal. Lei Municipal n.º 

770, de 21 de janeiro de 2008, que dá nova redação ao artigo 113 do Código Tributário do Município, instituído 
e 2009, que dá nova redação 

ao inciso I do artigo 137 do Código Tributário Municipal (Lei Municipal n.º 076/2001), e dá outras providências. 
ispõe sobre a emissão de alvarás de localização e funcionamento, na forma que 

Regulamenta a Lei Municipal n.º 
1375/2013, que dispõe sobre a emissão de alvarás de localização e funcionamento no Município de Paulo Bento, 

gulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências). Lei nº 10.520/02 
Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e 
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal). Lei Complementar 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 

Federal. Lei Orgânica do Município. Noções básicas de 
direito tributário. Noções básicas de Direito Administrativo. Princípios básicos da Administração Pública. Atos 
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* Tesoureiro:* Tesoureiro:* Tesoureiro:* Tesoureiro: 
Lei Municipal n.º 076/2001, que institui o Código Tributário do Município,  consolida a legislação tributária e dá 
outras providências. Lei Municipal n.º 426, de 11 de maio de 2005, que 
Tributário Municipal (Lei Municipal n.º 076/
agosto de 2007, que altera o Anexo III 
770, de 21 de janeiro de 2008, que dá nova redação ao artigo 113 do Código Tri
pela Lei Municipal n.º 076/2001. Lei Municipal n.º 893/2009, de 17 de fevereiro de 2009, que dá
ao inciso I do artigo 137 do Código Tributário Municipal (Lei Municipal n.º 076/2001), e dá outras providências.
Lei 8.666/93 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências)
Estados, Distrito Federal e Municípios
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências)
(Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e control
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal)
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências)
Constituição Federal. Lei Orgânica do Município. Noções básicas de direito tributário. Noções básicas de Direito 
Administrativo. Princípios básicos da Administração Pública. Atos administrativos. Noções de Informática. 
Atribuições do cargo/função. 
 
* As* As* As* Assistente Social:sistente Social:sistente Social:sistente Social:    
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
– Lei n° 8.069/1990. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 
Estatuto do Idoso. Lei Orgânica da Saúde 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução
européia e norte -americana. O movimento de reconceitualização do Serviço Social no Brasil e na América Latina. 
Construção do conhecimento na trajetória histórica da profissão. As questões teóricas metod
Social: métodos, instrumentais técnicos
Social. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e debate  contemporâneo. Planejamento e 
administração no Serviço Social: tendências, os aspectos da prática  profissional e a prática institucional. O 
processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinaridade. Movimentos sociais. Desigualdade social. Família e 
sociedade. Processo de intervenção social. Possibili
Assistente Social. Lei Federal n.º 8.662/93. Atualidades Profissionais.
 
* Farmacêutico:* Farmacêutico:* Farmacêutico:* Farmacêutico:    
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Lei n° 8.142/1990 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 
outras providências. Programa Estratégia Saúde da Família 
farmacologicamente ativos; Vias de administração, absorção eliminação/metabolização de fármacos; Técnicas 
analíticas utilizadas no estudo de compatibilidade de fármacos; tecnologia de fabricação de produtos 
farmacêuticos, líquidos, semi-sólidos, sólidos orais, produtos estéreis e produtos cosméticos; Desenvolvimento 
de novas formulações farmacêuticas; Análise Farmacêutica 
medicamentos, ensaio-limite, identificação de funções e grupos q
preparação e aferição de soluções tituladas. Fundamentos e aplicações dos processos volumétricos de 
neutralização, oxirredução e precipitação, análise de matérias
analíticas aplicadas à análise de fármacos: Colorimetria, Espectrofotometria, Potenciometria, Condutimetria, 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) cromatografia líquida em Camada Fina; Análise titrimétrica; 
Titulações de neutralização, oxi-redução e pre
química de medicamentos; e Boas Práticas de Armazenamento e Estocagem. Biossegurança, Riscos gerais de 
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nicipal n.º 076/2001, que institui o Código Tributário do Município,  consolida a legislação tributária e dá 
Lei Municipal n.º 426, de 11 de maio de 2005, que modifica o artigo 165 do Código 

Tributário Municipal (Lei Municipal n.º 076/2001) e dá outras providências. Lei Municipal n.º 701, de 15 de 
agosto de 2007, que altera o Anexo III – Taxa de Coleta de Lixo do Código Tributário Municipal.
770, de 21 de janeiro de 2008, que dá nova redação ao artigo 113 do Código Tributário do Município, instituído 

Lei Municipal n.º 893/2009, de 17 de fevereiro de 2009, que dá
ao inciso I do artigo 137 do Código Tributário Municipal (Lei Municipal n.º 076/2001), e dá outras providências.

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências). Lei nº 10.520/02 (Institui, no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências)
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal). Lei Complementar 101/00 (Estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências). Código Tributário Naciona
Constituição Federal. Lei Orgânica do Município. Noções básicas de direito tributário. Noções básicas de Direito 
Administrativo. Princípios básicos da Administração Pública. Atos administrativos. Noções de Informática. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente 
Lei n° 8.069/1990. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

ei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução histórica do Serviço Social no Brasil. A influência 
americana. O movimento de reconceitualização do Serviço Social no Brasil e na América Latina. 

Construção do conhecimento na trajetória histórica da profissão. As questões teóricas metod
Social: métodos, instrumentais técnicos-operativos. A pesquisa social e sua relação com a prática do Serviço 
Social. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e debate  contemporâneo. Planejamento e 

iço Social: tendências, os aspectos da prática  profissional e a prática institucional. O 
processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinaridade. Movimentos sociais. Desigualdade social. Família e 
sociedade. Processo de intervenção social. Possibilidades e limites da prática do serviço social. Código de Ética da 
Assistente Social. Lei Federal n.º 8.662/93. Atualidades Profissionais. Conhecimentos básicos de informática.

Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 
outras providências. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Química de compost
farmacologicamente ativos; Vias de administração, absorção eliminação/metabolização de fármacos; Técnicas 
analíticas utilizadas no estudo de compatibilidade de fármacos; tecnologia de fabricação de produtos 

ólidos, sólidos orais, produtos estéreis e produtos cosméticos; Desenvolvimento 
de novas formulações farmacêuticas; Análise Farmacêutica - Critérios analíticos para avaliação da qualidade dos 

limite, identificação de funções e grupos químicos, análise de grupos funcionais, 
preparação e aferição de soluções tituladas. Fundamentos e aplicações dos processos volumétricos de 
neutralização, oxirredução e precipitação, análise de matérias-primas e de formas farmacêuticas. Metodologias 

cas aplicadas à análise de fármacos: Colorimetria, Espectrofotometria, Potenciometria, Condutimetria, 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) cromatografia líquida em Camada Fina; Análise titrimétrica; 

redução e precipitação; Técnicas de amostragem e estatística aplicada à análise 
química de medicamentos; e Boas Práticas de Armazenamento e Estocagem. Biossegurança, Riscos gerais de 
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nicipal n.º 076/2001, que institui o Código Tributário do Município,  consolida a legislação tributária e dá 
modifica o artigo 165 do Código 

Lei Municipal n.º 701, de 15 de 
Taxa de Coleta de Lixo do Código Tributário Municipal. Lei Municipal n.º 

butário do Município, instituído 
Lei Municipal n.º 893/2009, de 17 de fevereiro de 2009, que dá nova redação 

ao inciso I do artigo 137 do Código Tributário Municipal (Lei Municipal n.º 076/2001), e dá outras providências. 
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 

Institui, no âmbito da União, 
, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências). Lei 4320/64 
e dos orçamentos e balanços da União, 

Estabelece normas de finanças 
. Código Tributário Nacional. 

Constituição Federal. Lei Orgânica do Município. Noções básicas de direito tributário. Noções básicas de Direito 
Administrativo. Princípios básicos da Administração Pública. Atos administrativos. Noções de Informática. 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
Lei n° 8.069/1990. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

histórica do Serviço Social no Brasil. A influência 
americana. O movimento de reconceitualização do Serviço Social no Brasil e na América Latina. 

Construção do conhecimento na trajetória histórica da profissão. As questões teóricas metodológicas do Serviço 
operativos. A pesquisa social e sua relação com a prática do Serviço 

Social. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e debate  contemporâneo. Planejamento e 
iço Social: tendências, os aspectos da prática  profissional e a prática institucional. O 

processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinaridade. Movimentos sociais. Desigualdade social. Família e 
dades e limites da prática do serviço social. Código de Ética da 

Conhecimentos básicos de informática. 

Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

põe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 

Química de compostos heterocíclicos 
farmacologicamente ativos; Vias de administração, absorção eliminação/metabolização de fármacos; Técnicas 
analíticas utilizadas no estudo de compatibilidade de fármacos; tecnologia de fabricação de produtos 

ólidos, sólidos orais, produtos estéreis e produtos cosméticos; Desenvolvimento 
Critérios analíticos para avaliação da qualidade dos 

uímicos, análise de grupos funcionais, 
preparação e aferição de soluções tituladas. Fundamentos e aplicações dos processos volumétricos de 

primas e de formas farmacêuticas. Metodologias 
cas aplicadas à análise de fármacos: Colorimetria, Espectrofotometria, Potenciometria, Condutimetria, 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) cromatografia líquida em Camada Fina; Análise titrimétrica; 
cipitação; Técnicas de amostragem e estatística aplicada à análise 

química de medicamentos; e Boas Práticas de Armazenamento e Estocagem. Biossegurança, Riscos gerais de 
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substâncias químicas e biológicas, segurança no preparo de soluções e meios de cultura
químicos. Descarte de substâncias químicas e biológicas. Informações toxicológicas relevantes. Conhecimento de 
Logística Farmacotécnica - Formas farmacêuticas destinadas à aplicação nas mucosas: supositórios, óvulos e 
colírios; formas farmacêuticas para uso parenteral; formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: pós, 
comprimidos e drágeas; formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica: suspensões, emulsões e colóides; 
formas farmacêuticas líquidas para uso oral; formas
ungüentos. Farmacologia - vias de administração de drogas, farmacocinética, farmacologia do sistema nervoso 
autônomo, farmacologia do sistema nervoso central, anestésicos locais, antitérmicos, analgé
antinflamatórios não esteroidais, anti
antivirais, quimioterápicos, antiparasitários, anticoagulantes e antianêmicos. Farmácia Hospitalar 
organizacional, funções clínicas, garantia da qualidade, padronização de medicamentos para uso hospitalar e 
ambulatorial, formas de aquisição de medicamentos, central de abastecimento farmacêutico, indicadores de 
consumo, planejamento e controle de estoque de medicamentos e correlatos, 
controle de infecção hospitalar, suporte nutricional parenteral. Teorias organizacionais e de gestão em farmácia 
hospitalar, assistência farmacêutica hospitalar, farmácia hospitalar no Ministério da Saúde. Terapêutica anti
retroviral, drogas anti-retrovirais usadas no tratamento de infecções pelo HIV em adultos, principais interações 
medicamentosas. Soluções tituladas, diluições, normalidade e molaridade. Legislação Farmaceutica, Código de 
Ética, Leis, Portarias e RDCs. Atribuições
informática. 
 
* Médico Clínico Geral* Médico Clínico Geral* Médico Clínico Geral* Médico Clínico Geral    ----    20 e 40 H:20 e 40 H:20 e 40 H:20 e 40 H:    
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde 
promoção, proteção e recuperação da saúd
outras providências. Lei n° 8.142/1990 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos fina
outras providências. Programa Estratégia Saúde da Família 
cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e 
valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças Hematológicas: anemias, leucemias, linfomas, discrasias sanguíneas. 
Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias e 
abscessos pulmonares, doença pulmonar intersticial, hipertensão
pulmão. Doenças do Sistema Nervoso: acidentes vasculares cerebrais, comas, convulsões, epilepsia, infecções do 
sistema nervoso, distúrbios do sistema nervoso periférico, miastenia, doença de Parkinson, demência
depressão. Doenças gastrointestinais e hepáticas: câncer do esôfago, esofagites, úlcera péptica, câncer gástrico, 
pancreáticos e colônico, doença de Crohn, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitiase e 
colecistite, pancreatite, apendicite, obstrução intestinal, diverticulite, hepatites e hepatopatias tóxicas, 
insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome 
nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes me
nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra
hiper e hipotônica, hiper e hipocalemia, acidose e alcalose metabólicas e respiratóri
hiponatremia, hiper e hipocalcemia. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, 
gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite séptica, dermatomiosite, osteoporose. Doenças Infecciosas e 
Parasitárias: febre de origem indeterminada, septicemia, infecções bacterianas e virais, doenças sexualmente 
transmissíveis e AIDS. Cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, escabiose, esquistossomose, febre 
amarela, filariose, hanseníase, herpes, histoplasmo
poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, toxoplasmose. Farmacologia. Doenças de notificação compulsória. 
Exames complementares invasivos e não
médicas: parada cardiorrespiratória, insuficiência respiratória aguda, choques, queimaduras, afogamentos, 
fraturas em geral, intoxicações e envenenamentos, mordedura e picadas de animais peçonhentos. Usos e abusos 
de substâncias psicoativas. Programa Nacional de Imunização. Normas de biossegurança. Bioética. Código de 
Ética Médica – Resolução CFM n° 1.931/2009. Código de Processo Ético
1.617/2001. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais.
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substâncias químicas e biológicas, segurança no preparo de soluções e meios de cultura
químicos. Descarte de substâncias químicas e biológicas. Informações toxicológicas relevantes. Conhecimento de 

Formas farmacêuticas destinadas à aplicação nas mucosas: supositórios, óvulos e 
rmas farmacêuticas para uso parenteral; formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: pós, 

comprimidos e drágeas; formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica: suspensões, emulsões e colóides; 
formas farmacêuticas líquidas para uso oral; formas farmacêuticas para uso tópico: pastas, pomadas, cremes, 

vias de administração de drogas, farmacocinética, farmacologia do sistema nervoso 
autônomo, farmacologia do sistema nervoso central, anestésicos locais, antitérmicos, analgé
antinflamatórios não esteroidais, anti-ulcerosos, farmacologia cardiovascular, antibióticos, antifúngicos, 
antivirais, quimioterápicos, antiparasitários, anticoagulantes e antianêmicos. Farmácia Hospitalar 

s, garantia da qualidade, padronização de medicamentos para uso hospitalar e 
ambulatorial, formas de aquisição de medicamentos, central de abastecimento farmacêutico, indicadores de 
consumo, planejamento e controle de estoque de medicamentos e correlatos, medicamentos controlados, 
controle de infecção hospitalar, suporte nutricional parenteral. Teorias organizacionais e de gestão em farmácia 
hospitalar, assistência farmacêutica hospitalar, farmácia hospitalar no Ministério da Saúde. Terapêutica anti

retrovirais usadas no tratamento de infecções pelo HIV em adultos, principais interações 
medicamentosas. Soluções tituladas, diluições, normalidade e molaridade. Legislação Farmaceutica, Código de 

Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. Conhecimentos básicos de 

Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 
outras providências. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Atenção Básica na Saúde. Doenças 
cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e 

s cardíacas. Doenças Hematológicas: anemias, leucemias, linfomas, discrasias sanguíneas. 
Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias e 
abscessos pulmonares, doença pulmonar intersticial, hipertensão pulmonar, tuberculose, sarcoidose, câncer de 
pulmão. Doenças do Sistema Nervoso: acidentes vasculares cerebrais, comas, convulsões, epilepsia, infecções do 
sistema nervoso, distúrbios do sistema nervoso periférico, miastenia, doença de Parkinson, demência
depressão. Doenças gastrointestinais e hepáticas: câncer do esôfago, esofagites, úlcera péptica, câncer gástrico, 
pancreáticos e colônico, doença de Crohn, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitiase e 

e, apendicite, obstrução intestinal, diverticulite, hepatites e hepatopatias tóxicas, 
insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome 
nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e 
nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides, desidratação 
hiper e hipotônica, hiper e hipocalemia, acidose e alcalose metabólicas e respiratóri
hiponatremia, hiper e hipocalcemia. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, 
gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite séptica, dermatomiosite, osteoporose. Doenças Infecciosas e 

re de origem indeterminada, septicemia, infecções bacterianas e virais, doenças sexualmente 
transmissíveis e AIDS. Cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, escabiose, esquistossomose, febre 
amarela, filariose, hanseníase, herpes, histoplasmose, leishmaniose, leptospirose, malária, meningite, peste, 
poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, toxoplasmose. Farmacologia. Doenças de notificação compulsória. 
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica 
médicas: parada cardiorrespiratória, insuficiência respiratória aguda, choques, queimaduras, afogamentos, 
fraturas em geral, intoxicações e envenenamentos, mordedura e picadas de animais peçonhentos. Usos e abusos 

ivas. Programa Nacional de Imunização. Normas de biossegurança. Bioética. Código de 
1.931/2009. Código de Processo Ético-Profissional 

1.617/2001. Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais. Conhecimentos básicos de informática.
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substâncias químicas e biológicas, segurança no preparo de soluções e meios de cultura e produtos biológicos ou 
químicos. Descarte de substâncias químicas e biológicas. Informações toxicológicas relevantes. Conhecimento de 

Formas farmacêuticas destinadas à aplicação nas mucosas: supositórios, óvulos e 
rmas farmacêuticas para uso parenteral; formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: pós, 

comprimidos e drágeas; formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica: suspensões, emulsões e colóides; 
farmacêuticas para uso tópico: pastas, pomadas, cremes, 

vias de administração de drogas, farmacocinética, farmacologia do sistema nervoso 
autônomo, farmacologia do sistema nervoso central, anestésicos locais, antitérmicos, analgésicos, 

ulcerosos, farmacologia cardiovascular, antibióticos, antifúngicos, 
antivirais, quimioterápicos, antiparasitários, anticoagulantes e antianêmicos. Farmácia Hospitalar - Estrutura 

s, garantia da qualidade, padronização de medicamentos para uso hospitalar e 
ambulatorial, formas de aquisição de medicamentos, central de abastecimento farmacêutico, indicadores de 

medicamentos controlados, 
controle de infecção hospitalar, suporte nutricional parenteral. Teorias organizacionais e de gestão em farmácia 
hospitalar, assistência farmacêutica hospitalar, farmácia hospitalar no Ministério da Saúde. Terapêutica anti-

retrovirais usadas no tratamento de infecções pelo HIV em adultos, principais interações 
medicamentosas. Soluções tituladas, diluições, normalidade e molaridade. Legislação Farmaceutica, Código de 

Conhecimentos básicos de 

Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a 
e, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
nceiros na área da saúde e dá 

ESF. Atenção Básica na Saúde. Doenças 
cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e 

s cardíacas. Doenças Hematológicas: anemias, leucemias, linfomas, discrasias sanguíneas. 
Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias e 

pulmonar, tuberculose, sarcoidose, câncer de 
pulmão. Doenças do Sistema Nervoso: acidentes vasculares cerebrais, comas, convulsões, epilepsia, infecções do 
sistema nervoso, distúrbios do sistema nervoso periférico, miastenia, doença de Parkinson, demência e 
depressão. Doenças gastrointestinais e hepáticas: câncer do esôfago, esofagites, úlcera péptica, câncer gástrico, 
pancreáticos e colônico, doença de Crohn, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitiase e 

e, apendicite, obstrução intestinal, diverticulite, hepatites e hepatopatias tóxicas, 
insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome 

llitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e 
renais, distúrbios das glândulas paratireóides, desidratação 

hiper e hipotônica, hiper e hipocalemia, acidose e alcalose metabólicas e respiratórias, desnutrição, hiper e 
hiponatremia, hiper e hipocalcemia. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, 
gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite séptica, dermatomiosite, osteoporose. Doenças Infecciosas e 

re de origem indeterminada, septicemia, infecções bacterianas e virais, doenças sexualmente 
transmissíveis e AIDS. Cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, escabiose, esquistossomose, febre 

se, leishmaniose, leptospirose, malária, meningite, peste, 
poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, toxoplasmose. Farmacologia. Doenças de notificação compulsória. 

invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências 
médicas: parada cardiorrespiratória, insuficiência respiratória aguda, choques, queimaduras, afogamentos, 
fraturas em geral, intoxicações e envenenamentos, mordedura e picadas de animais peçonhentos. Usos e abusos 

ivas. Programa Nacional de Imunização. Normas de biossegurança. Bioética. Código de 
Profissional – Resolução CFM n° 

tos básicos de informática. 
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* Nutricionista:* Nutricionista:* Nutricionista:* Nutricionista:    
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde 
promoção, proteção e recuperação da saúd
outras providências. Lei n° 8.142/1990 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos fina
outras providências. Nutrição Básica: Carboidratos, Proteínas, Lipídio, Vitaminas e Minerais 
Absorção, Transporte, Metabolismo, Excreção, Classificação, Função e Recomendações; Dietoterapia nas diversas 
patologias: cardiovasculares, renais, sistema digestório, trauma, sepse, queimadura, diabetes mellitus, obesidade, 
desnutrição energética protéica; Nutrição em obstetrícia e pediatria; Aleitamento materno e Alimentação 
complementar; Técnica Dietética: conceito, classi
Administração em Serviços de Alimentação: Planejamento, Organização, Coordenação e Controle de Unidades de 
Alimentação e Nutrição; Contaminação de Alimentos: Veículos de Contaminação; Microo
Contaminantes de Alimentos e Produtores de Toxiinfecções; Alteração de Alimentos: Causas de Alterações de 
Alimentos por Agentes Físicos, Químicos e por Microorganismos; Legislação Pertinentes a Alimentos e Serviços 
de Nutrição – Boas Práticas e Avaliação da Qualidade; Terapia Nutricional Enteral e Parenteral; Epidemiologia 
Nutricional- determinantes da desnutrição, obesidade, anemia e hipovitaminose A; Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição (PNAN); Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nu
Alimentar e Nutricional (SISVAN) – 
nutricionais; Nutrição do escolar; Programa Bolsa Família; Promoção da Alimentação Saudável; Código de Ética; 
Humanização do atendimento; Nutrição do idoso; Constituição Federal no que diz respeito à saúde. Atualidades 
profissionais. Conhecimentos básicos de informática.
 
* Professor de Educação Infantil:* Professor de Educação Infantil:* Professor de Educação Infantil:* Professor de Educação Infantil:    
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
– Lei n° 8.069/1990. História da Educação. Teoria e Prática da Educação. Conhecimentos Político
função social e política da escola, perspectiva crítica e perspectiva neoliberal. Gestão democrá
organização do trabalho escolar. Colegiados escolares. Projetos político
Brasil: acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica. Princípios e fins da 
educação nacional. Diretrizes curriculares para a educação Infantil. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Conhecimentos da Prática de Ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na 
escola. A organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar.
Cotidiano escolar: relações de poder na escola. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática escolar. 
Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, corrente
repercussões na escola. A multidimensionalidade do processo ensino
transversal do conhecimento. Gestão participativa na escola. Contribuições de Piaget e de Vygotsky. 
Construtivismo. Noções de desenvolvim
literatura infantil na infância. Adaptação da criança na creche. Ética no trabalho docente. Atualidades 
profissionais. Conhecimentos básicos de informática.
 
* Psicólogo:* Psicólogo:* Psicólogo:* Psicólogo:    
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Lei n° 8.142/1990 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 
outras providências. Programa Estratégia Saúde da Família 
técnicos profissionais inerentes à psicologia no contexto da saúde pública. Psicologia geral, experimental e do 
desenvolvimento. Práticas e técnicas psicológicas, especialmente aplicáveis à população estudantil e à população 
em geral. Ação do psicólogo nas atividades de saúde pública. Orientação profissional. Teoria e técnicas 
psicoterápicas. Acompanhamento e tratamento à pessoas portadoras de deficiências e seus familiares. Ações 
preventivas. Interpretação de sinais e sintomas. Medicação. Con
e das políticas, ações e serviços de saúde pública a cargo do Município, conhecimentos do conjunto de atribuições 
do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. Psicologia Educacional. Teor
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Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 

Nutrição Básica: Carboidratos, Proteínas, Lipídio, Vitaminas e Minerais 
Absorção, Transporte, Metabolismo, Excreção, Classificação, Função e Recomendações; Dietoterapia nas diversas 

cardiovasculares, renais, sistema digestório, trauma, sepse, queimadura, diabetes mellitus, obesidade, 
desnutrição energética protéica; Nutrição em obstetrícia e pediatria; Aleitamento materno e Alimentação 
complementar; Técnica Dietética: conceito, classificação e características; pré – preparo e preparo dos alimentos; 
Administração em Serviços de Alimentação: Planejamento, Organização, Coordenação e Controle de Unidades de 
Alimentação e Nutrição; Contaminação de Alimentos: Veículos de Contaminação; Microo
Contaminantes de Alimentos e Produtores de Toxiinfecções; Alteração de Alimentos: Causas de Alterações de 
Alimentos por Agentes Físicos, Químicos e por Microorganismos; Legislação Pertinentes a Alimentos e Serviços 

valiação da Qualidade; Terapia Nutricional Enteral e Parenteral; Epidemiologia 
determinantes da desnutrição, obesidade, anemia e hipovitaminose A; Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAN); Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; Sistema de Vigilância 
 conceito, avaliação e diagnóstico nutricional nos ciclos de vida, distúrbios 

nutricionais; Nutrição do escolar; Programa Bolsa Família; Promoção da Alimentação Saudável; Código de Ética; 
umanização do atendimento; Nutrição do idoso; Constituição Federal no que diz respeito à saúde. Atualidades 

Conhecimentos básicos de informática. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente 
Lei n° 8.069/1990. História da Educação. Teoria e Prática da Educação. Conhecimentos Político

função social e política da escola, perspectiva crítica e perspectiva neoliberal. Gestão democrá
organização do trabalho escolar. Colegiados escolares. Projetos político-pedagógicos. A educação básica no 
Brasil: acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica. Princípios e fins da 

l. Diretrizes curriculares para a educação Infantil. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Conhecimentos da Prática de Ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na 
escola. A organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade. 
Cotidiano escolar: relações de poder na escola. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática escolar. 
Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, corrente
repercussões na escola. A multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. Visão interdisciplinar e 
transversal do conhecimento. Gestão participativa na escola. Contribuições de Piaget e de Vygotsky. 
Construtivismo. Noções de desenvolvimento infantil. O lúdico e os jogos na educação infantil. A importância da 
literatura infantil na infância. Adaptação da criança na creche. Ética no trabalho docente. Atualidades 

Conhecimentos básicos de informática. 

co de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 
outras providências. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Atenção Básica na Saúde. 
técnicos profissionais inerentes à psicologia no contexto da saúde pública. Psicologia geral, experimental e do 
desenvolvimento. Práticas e técnicas psicológicas, especialmente aplicáveis à população estudantil e à população 

psicólogo nas atividades de saúde pública. Orientação profissional. Teoria e técnicas 
psicoterápicas. Acompanhamento e tratamento à pessoas portadoras de deficiências e seus familiares. Ações 
preventivas. Interpretação de sinais e sintomas. Medicação. Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, 
e das políticas, ações e serviços de saúde pública a cargo do Município, conhecimentos do conjunto de atribuições 
do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. Psicologia Educacional. Teor
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Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a 
e, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
nceiros na área da saúde e dá 

Nutrição Básica: Carboidratos, Proteínas, Lipídio, Vitaminas e Minerais – Digestão, 
Absorção, Transporte, Metabolismo, Excreção, Classificação, Função e Recomendações; Dietoterapia nas diversas 

cardiovasculares, renais, sistema digestório, trauma, sepse, queimadura, diabetes mellitus, obesidade, 
desnutrição energética protéica; Nutrição em obstetrícia e pediatria; Aleitamento materno e Alimentação 

preparo e preparo dos alimentos; 
Administração em Serviços de Alimentação: Planejamento, Organização, Coordenação e Controle de Unidades de 
Alimentação e Nutrição; Contaminação de Alimentos: Veículos de Contaminação; Microorganismos 
Contaminantes de Alimentos e Produtores de Toxiinfecções; Alteração de Alimentos: Causas de Alterações de 
Alimentos por Agentes Físicos, Químicos e por Microorganismos; Legislação Pertinentes a Alimentos e Serviços 

valiação da Qualidade; Terapia Nutricional Enteral e Parenteral; Epidemiologia 
determinantes da desnutrição, obesidade, anemia e hipovitaminose A; Política Nacional de 

tricional; Sistema de Vigilância 
conceito, avaliação e diagnóstico nutricional nos ciclos de vida, distúrbios 

nutricionais; Nutrição do escolar; Programa Bolsa Família; Promoção da Alimentação Saudável; Código de Ética; 
umanização do atendimento; Nutrição do idoso; Constituição Federal no que diz respeito à saúde. Atualidades 

° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente 
Lei n° 8.069/1990. História da Educação. Teoria e Prática da Educação. Conhecimentos Político-Pedagógicos: 

função social e política da escola, perspectiva crítica e perspectiva neoliberal. Gestão democrática e autonomia na 
pedagógicos. A educação básica no 

Brasil: acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica. Princípios e fins da 
l. Diretrizes curriculares para a educação Infantil. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Conhecimentos da Prática de Ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na 
Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade. 

Cotidiano escolar: relações de poder na escola. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática escolar. 
Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e 

aprendizagem. Visão interdisciplinar e 
transversal do conhecimento. Gestão participativa na escola. Contribuições de Piaget e de Vygotsky. 

ento infantil. O lúdico e os jogos na educação infantil. A importância da 
literatura infantil na infância. Adaptação da criança na creche. Ética no trabalho docente. Atualidades 

Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 

ESF. Atenção Básica na Saúde. Conhecimentos 
técnicos profissionais inerentes à psicologia no contexto da saúde pública. Psicologia geral, experimental e do 
desenvolvimento. Práticas e técnicas psicológicas, especialmente aplicáveis à população estudantil e à população 

psicólogo nas atividades de saúde pública. Orientação profissional. Teoria e técnicas 
psicoterápicas. Acompanhamento e tratamento à pessoas portadoras de deficiências e seus familiares. Ações 

hecimentos básicos inerentes à área de atuação, 
e das políticas, ações e serviços de saúde pública a cargo do Município, conhecimentos do conjunto de atribuições 
do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. Psicologia Educacional. Teorias Psicológicas da 
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Aprendizagem. Psicologia do Desenvolvimento. Psicologia Social e Comunitária. Psicologia da Saúde no contexto 
Educacional. Técnicas de Exame Psicológico. Intervenção Diagnóstica. Psicopedagogia. Fundamentos teóricos dos 
processos grupais. Psicologia aplicada a Educação Especial. Sistemas de Psicologia: associacionismo, 
estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo. Psicologia da Gestalt. Psicanálise de Freud. As teorias de Piaget e 
Vigotsky. Caracterização e fundamentação da Psicologia Soc
profissionais. Conhecimentos básicos de informática.
 
* Técnico do Controle Interno:* Técnico do Controle Interno:* Técnico do Controle Interno:* Técnico do Controle Interno:    
Matéria Constitucional de: Direitos e Garantias Fundamentais. Direito financeiro, tributário e comercial. 
Competências federativas (União, Estados e Municípios). Sistema Tributário Nacional. Código Tributário 
Nacional. Lei nº 4.320/64. Lei nº 8.666/93 
normas para licitações e contratos da Administração Públi
de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/2000. 
Pública: Princípios Contábeis Fundamentais (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade). Patri
Componentes Patrimoniais: ativo, passivo e situação líquida (ou Patrimônio Líquido). Fatos contábeis e 
respectivas variações patrimoniais. Conta: conceito, débito, crédito, saldo, teoria, função, estrutura, contas 
patrimoniais e de resultado. Sistema de contas. Plano de contas. Provisões em geral. Escrituração. Conceito e 
métodos. Lançamento contábil: rotina e fórmulas. Processo de escrituração. Escrituração de operações 
financeiras. Escrituração de operações típicas. Livros de escrituração: obrigato
escrituração, erros de escrituração e suas correções. Sistema de partidas dobradas. Balancete de verificação. 
Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação. Conteúdo dos grupos e subgrupos. Avaliação de 
investimentos. Levantamento do balanço de acordo com a Lei. Demonstração do resultado do exercício: 
estrutura, características e elaboração de acordo com a Lei. Apuração da receita líquida. Contabilidade pública. 
Matéria administrativa: organização administrativa do Municípi
fundações públicas, sociedades de economia mista. Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos, 
pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação e invalidação. Licitação: conc
finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades; 
procedimento, revogação e anulação; sanções penais; normas gerais de licitação. Contratos administrativos: 
conceito, peculiaridades e interpretação; 
Públicos: servidores públicos; organização do serviço público; normas constitucionais concernentes aos 
servidores públicos; direitos e deveres dos servidores públicos; responsabilidades dos se
Serviços públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle; requisitos do serviço e direitos do 
usuário; competências para prestação do serviço; serviços delegados a particulares; concessões, permissões e 
autorizações; convênios e consórcios administrativos. Domínio público: conceito e classificação dos bens 
públicos; administração, utilização e alienação dos bens públicos; imprescritibilidade, impenhorabilidade e não
oneração dos bens públicos; aquisição de bens pela Administ
florestas; fauna; espaço aéreo; patrimônio histórico; proteção ambiental. Responsabilidade civil da 
Administração. Controle da Administração Pública: conceito, tipos e formas de controle; controle interno e 
externo; controle parlamentar; controle pelos tribunais de contas; controle jurisdicional; meios de controle 
jurisdicional. Princípios Básicos da Administração Pública. Noções de ética e cidadania. 
de informática. 
 
 

Rio Grande do Sul 

MUNICÍPIO DE PAULO BENTO 

PODER EXECUTIVO 

Aprendizagem. Psicologia do Desenvolvimento. Psicologia Social e Comunitária. Psicologia da Saúde no contexto 
Educacional. Técnicas de Exame Psicológico. Intervenção Diagnóstica. Psicopedagogia. Fundamentos teóricos dos 

s. Psicologia aplicada a Educação Especial. Sistemas de Psicologia: associacionismo, 
estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo. Psicologia da Gestalt. Psicanálise de Freud. As teorias de Piaget e 
Vigotsky. Caracterização e fundamentação da Psicologia Social. Código de Ética Profissional. Atualidades 

Conhecimentos básicos de informática.    

Matéria Constitucional de: Direitos e Garantias Fundamentais. Direito financeiro, tributário e comercial. 
ativas (União, Estados e Municípios). Sistema Tributário Nacional. Código Tributário 

Lei nº 8.666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 101/2000. Lei Complementar nº 116/2003. Contabilidade 
Pública: Princípios Contábeis Fundamentais (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade). Patri
Componentes Patrimoniais: ativo, passivo e situação líquida (ou Patrimônio Líquido). Fatos contábeis e 
respectivas variações patrimoniais. Conta: conceito, débito, crédito, saldo, teoria, função, estrutura, contas 

a de contas. Plano de contas. Provisões em geral. Escrituração. Conceito e 
métodos. Lançamento contábil: rotina e fórmulas. Processo de escrituração. Escrituração de operações 
financeiras. Escrituração de operações típicas. Livros de escrituração: obrigatoriedade, funções, formas de 
escrituração, erros de escrituração e suas correções. Sistema de partidas dobradas. Balancete de verificação. 
Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação. Conteúdo dos grupos e subgrupos. Avaliação de 

ntamento do balanço de acordo com a Lei. Demonstração do resultado do exercício: 
estrutura, características e elaboração de acordo com a Lei. Apuração da receita líquida. Contabilidade pública. 
Matéria administrativa: organização administrativa do Município: administração direta e indireta, autarquias, 
fundações públicas, sociedades de economia mista. Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos, 
pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação e invalidação. Licitação: conc
finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades; 
procedimento, revogação e anulação; sanções penais; normas gerais de licitação. Contratos administrativos: 
conceito, peculiaridades e interpretação; formalização; execução; inexecução, revisão e rescisão. Agentes 
Públicos: servidores públicos; organização do serviço público; normas constitucionais concernentes aos 
servidores públicos; direitos e deveres dos servidores públicos; responsabilidades dos se
Serviços públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle; requisitos do serviço e direitos do 
usuário; competências para prestação do serviço; serviços delegados a particulares; concessões, permissões e 

ios e consórcios administrativos. Domínio público: conceito e classificação dos bens 
públicos; administração, utilização e alienação dos bens públicos; imprescritibilidade, impenhorabilidade e não
oneração dos bens públicos; aquisição de bens pela Administração; terras públicas; águas públicas; jazidas; 
florestas; fauna; espaço aéreo; patrimônio histórico; proteção ambiental. Responsabilidade civil da 
Administração. Controle da Administração Pública: conceito, tipos e formas de controle; controle interno e 
externo; controle parlamentar; controle pelos tribunais de contas; controle jurisdicional; meios de controle 
jurisdicional. Princípios Básicos da Administração Pública. Noções de ética e cidadania. 
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Aprendizagem. Psicologia do Desenvolvimento. Psicologia Social e Comunitária. Psicologia da Saúde no contexto 
Educacional. Técnicas de Exame Psicológico. Intervenção Diagnóstica. Psicopedagogia. Fundamentos teóricos dos 

s. Psicologia aplicada a Educação Especial. Sistemas de Psicologia: associacionismo, 
estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo. Psicologia da Gestalt. Psicanálise de Freud. As teorias de Piaget e 

Código de Ética Profissional. Atualidades 

Matéria Constitucional de: Direitos e Garantias Fundamentais. Direito financeiro, tributário e comercial. 
ativas (União, Estados e Municípios). Sistema Tributário Nacional. Código Tributário 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
ca e dá outras providências. Lei nº 10.520/2002. Lei 

Lei Complementar nº 116/2003. Contabilidade 
Pública: Princípios Contábeis Fundamentais (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade). Patrimônio: 
Componentes Patrimoniais: ativo, passivo e situação líquida (ou Patrimônio Líquido). Fatos contábeis e 
respectivas variações patrimoniais. Conta: conceito, débito, crédito, saldo, teoria, função, estrutura, contas 

a de contas. Plano de contas. Provisões em geral. Escrituração. Conceito e 
métodos. Lançamento contábil: rotina e fórmulas. Processo de escrituração. Escrituração de operações 

riedade, funções, formas de 
escrituração, erros de escrituração e suas correções. Sistema de partidas dobradas. Balancete de verificação. 
Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação. Conteúdo dos grupos e subgrupos. Avaliação de 

ntamento do balanço de acordo com a Lei. Demonstração do resultado do exercício: 
estrutura, características e elaboração de acordo com a Lei. Apuração da receita líquida. Contabilidade pública. 

o: administração direta e indireta, autarquias, 
fundações públicas, sociedades de economia mista. Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos, 
pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação e invalidação. Licitação: conceito, 
finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades; 
procedimento, revogação e anulação; sanções penais; normas gerais de licitação. Contratos administrativos: 

formalização; execução; inexecução, revisão e rescisão. Agentes 
Públicos: servidores públicos; organização do serviço público; normas constitucionais concernentes aos 
servidores públicos; direitos e deveres dos servidores públicos; responsabilidades dos servidores públicos. 
Serviços públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle; requisitos do serviço e direitos do 
usuário; competências para prestação do serviço; serviços delegados a particulares; concessões, permissões e 

ios e consórcios administrativos. Domínio público: conceito e classificação dos bens 
públicos; administração, utilização e alienação dos bens públicos; imprescritibilidade, impenhorabilidade e não-

ração; terras públicas; águas públicas; jazidas; 
florestas; fauna; espaço aéreo; patrimônio histórico; proteção ambiental. Responsabilidade civil da 
Administração. Controle da Administração Pública: conceito, tipos e formas de controle; controle interno e 
externo; controle parlamentar; controle pelos tribunais de contas; controle jurisdicional; meios de controle 
jurisdicional. Princípios Básicos da Administração Pública. Noções de ética e cidadania. Conhecimentos básicos 


