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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO-PIAUI
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 03/2006

O Prefeito Municipal de Floriano–Pi no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o Contrato
nº 01/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Floriano-PI, através da Secretaria Municipal de
Administração de Floriano-PI e a Fundação Universidade Federal do Piauí-FUFPI, com a interveniência da
Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino e Extensão–FADEX, torna público a abertura de inscrições
para realização do Concurso Público de provas e títulos, para provimentos de vagas no quadro permanente da
Prefeitura Municipal de Floriano-Pi, e para atender aos Programas de: Saúde da Família-PSF, Saúde Bucal-PSB,
Serviço de atendimento Móvel de Urgência-SAMU, Centro de Atenção Psico-Social-CAPS e do Centro de
Testagem e Aconselhamento-CTA, de acordo com o disposto nas Leis 392/06, 394/06, obedecidas às normas
da Lei Orgânica do Município – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Floriano Piauí, Lei nº375/05 e
demais disposições legais pertinentes à espécie.
1.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público será regido por este Edital e executado pela Fundação Cultural de Fomento à
Pesquisa, Ensino e Extensão-FADEX.
1.2 O código, cargo, carga horária, requisito/escolaridade, vagas, local de trabalho/zona, remuneração e
taxa de inscrição, estão estabelecidos no quadro abaixo relacionado:
COD

CARGO

27

ASSISTENTE SOCIAL

28

29

30

C/H

REQUISITO/ESCOLARIDADE

VAGAS
01

40h

Curso Superior de graduação de Serviço Social,
em instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação e Registro no Conselho da
Categoria
Curso Superior de graduação em Ciências
Contábeis, em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação e Registro
no Conselho compaetente.
Curso Superior de graduação em Ciências
Contábeis, em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação e Registro
no Conselho da Categoria
Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação
Física e Registro profissional no
Conselho competente.

01

AUDITOR CONTÁBIL

CONTADOR

EDUCADOR FÍSICO

LOCAL DE TRABALHO/ZONA

SALÁRIO
BASE

31

ENFERMEIRO

Pl/12h
2/sem
32

AGRIMENSOR

33

AGRÔNOMO

34

CIVIL

Curso Superior de graduação em Engenharia
de Agrimensura, em instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério de Educação e
Registro no Conselho competente

40h
35

FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO

36

FISCAL AMBIENTAL

37

FISCAL DE TRIBUTOS
MUNICIPAL

38

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Curso Superior em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação.

30h
39

FONOAUDIÓLOGO

Curso Superior de graduação em Engenharia
Agronômica, em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério de Educação e Registro
no CREA
Curso Superior de graduação em Engenharia, Civil
em instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério de Educação e Registro no Conselho ou
Órgão competente
Curso Superior Completo de Farmácia/Bioquímica,
em instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação e Registro no Conselho
profissional competente
Curso Superior de graduação em Engenharia,
Agronomia, Geologia ou Biologia e Registro
profissional no conselho competente

Curso Superior de graduação em Terapia
Ocupacional em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação e registro
no conselho competente
Curso Superior de graduação em fonoaudiologia,
em instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação e registro no conselho
competente.

TAXA
(R$)

-

CAPS
1.060,62

03

-

01

1.113,65
SEDE

-

01

60,00

01

CAPS

01
Curso Superior de graduação em enfermagem, em
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério de Educação e Registro no Conselho da
Categoria

GRATIFICAÇÃO

01

-

CTA

23

PSF

07

SAMU

URBNA E/
OU RURAL

1.239,38
1.060,62

01

-

01

-

01

SEDE

80,00

287,88

-

02

-

02

-

01

-

01

CAPS

-

01

SMS

-

60,00

2

40

AUDITOR

41

CLÍNICO GERAL

20h

Curso Superior de graduação em Medicina, com
especialização em Auditoria Médica ou Auditoria de
Serviços em Saúde, em instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação e
registro no conselho competente

40h

Curso Superior de graduação em Medicina, em
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério de Educação e Registro no Conselho da
Categoria

Pl/12h
2/sem

42

Curso Superior de graduação em Medicina mais
especialização em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério de Educação e Registro
no CRM, com Residência Médica em Obstetrícia e
Ginecologia ou Especialização em Obstetrícia e
Ginecologia em curso reconhecido pelo MEC ou
pelas Sociedades Médicas ou Título de Especialista
concedido pelo respectivo conselho de Classe ou
pela Sociedade da Especialidade

GINECOLOGISTA/
OBSTETRA

20h
43

OFTALMOLOGISTA

44

VETERINÁRIO

45

46

NUTRICIONISTA

40h

CIRURGIÃO/DIAGNÓSTICO ORAL

47

ENDODONTIA

48

PERIODONTIA

30h

40h
49

50

ODONTÓLOGO

30h

PEDAGOGO
40h

51

52

Curso Superior de graduação em Medicina, com
especialização em Oftalmologia, em instituição de
ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação e Registro no Conselho competente.
Curso Superior de graduação de Medicina
Veterinária, em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação e Registro
no Conselho da Categoria
Curso Superior de graduação em Nutrição, em
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação e Registro no Conselho da
Categoria
Curso Superior de graduação em Odontologia com
curso de especialização em cirurgia buço-maxilofacial,
em
instituição
de
ensino
superior
reconhecida pelo Ministério da Educação, Registro
no Conselho da Categoria
Curso Superior de graduação em Odontologia com
Especialização em Endodontia em instituição de
ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação, Registro no Conselho da Categoria
Curso Superior de graduação em Odontologia com
Especialização em Periodontia em instituição de
ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação, Registro no Conselho da Categoria
Curso Superior de graduação em Odontologia em
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação e Registro no Conselho da
Categoria
Curso Superior de graduação e Licenciatura Plena
em Pedagogia com habilitação em Supervisão
escolar, Orientação Educacional ou Administração
Escolar ou Inspeção Escolar em instituição de
ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação.
Curso Superior de graduação em Psicologia em
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação e Registro no Conselho de
classe.

PSICÓLOGO

EDUCAÇÃO INFANTIL

02

SEDE

01

CTA

23

PSF

14

SAMU

53

POLIVALÊNCIA

01

CIÊNCIAS

55

ENSINO RELIGIOSO

Curso de Licenciatura Plena em Teologia

3.039,38

100,00

787,87

70,00

1.113,65

-

1.113,65

-

SEDE

1.060,62

02

-

01

60,00

01

CEO

-

01
23

PSB

URBANA E/
OU RURAL

939,38

80,00

1.060,62

02

SMS

01

SEDE

-

01

CAPS

60,00

03

SEDE

01

CAPS

63

SEDE

01

Boqueirão

01

Tabuleirinho

01
01

-

--

Amolar
Vereda
Grande
Tabuleiro do
Mato
Morrinhos

01

Cuia

-

01

Milagroso

-

01

Vereda
Grande do
Osmundo

01

Largos

-

01

-

01

Retiro
Buriti
Redondo
Chapadinha

01

Carnaíba

-

02

02

578,94

25,00

-

20

54

1.060,62

02

01

Curso de Licenciatura Plena em Biologia, Física,
Matemática ou Química ou Licenciatura Plena em
Ciências com habilitação em Biologia, Química,
Matemática ou Física, ou graduação em
Matemática, Física, Química ou Ciências Biológicas
– Modalidade Licenciatura.

60,00

SMS

01

25h

-

URBANA E/
OU RURAL

01

01

Curso Normal Superior, Curso de Licenciatura
Plena em Pedagogia com habilitação em Magistério
para as disciplinas pedagógicas do ensino médio;
ou Licenciatura plena em pedagogia com
habilitação em educação pré-escolar; ou
Licenciatura plena em pedagogia com habilitação
em magistério paras as séries iniciais do ensino
fundamental.

1.113,65

-

SEDE
-

3

56

EDUCAÇÃO FÍSICA

Curso de Licenciatura Plena em Educação Física

03

-

08
57

INFORMÁTICA

Curso de Licenciatura em Computação ou
Licenciatura Plena em Informática

01
01

58

INGLÊS
25h

59

HISTÓRIA

Curso de Licenciatura Plena em Letras com
habilitação em Língua Inglesa ou Licenciatura
Plena em Língua Inglesa

02

Curso de Licenciatura Plena em História

02

Tabuleiro
do Mato
Boqueirã
o

RURAL

578,94

25,00
-

05

60

61

MATEMÁTICA

PORTUGUÊS

Curso de Licenciatura Plena em Matemática ou
Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em
Matemática ou graduação em MatemáticaModalidade Licenciatura.

Curso de Licenciatura Plena em Letras com
habilitação em Português

TOTAL

01

L 03

01

Rio
Branco

01

Macaúba

01

Jacaré
Novo

01

Amolar

01

Jacaré
Novo

-

-

259

OBS: A comprovação do item requisito/escolaridade será exigida somente no ato da posse. O candidato concorrerá à vaga do
cargo/local de trabalho/zona para o qual se inscreveu. Valor do salário referente ao mês de julho/2006. A lotação será
de acordo com a necessidade da Prefeitura. Os cargos de Médico, Enfermeiro/PSF e Odontólogo/PSB atenderão às
zonas urbana e/ ou rural.
2. DA DESCRIÇÃO DOS CARGOS
2.1 A descrição dos cargos consta da Lei nº 392 e 394/06 - Plano de Cargos e Carreira dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Floriano-Pi.
3. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO
3.1 A investidura no cargo está condicionada ao atendimento das seguintes condições:
a) ter sido aprovado e classificado no concurso público, na forma estabelecida neste Edital;
b) ter nacionalidade brasileira e no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade
entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento de gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º do
artigo 12 da Constituição Federal;
c) estar em gozo dos direitos políticos;
d) estar quite com as obrigações eleitorais;
e) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
f) ter idade mínima de 18 anos no ato da posse;
g) comprovar os requisitos exigidos no subitem 1.2 deste Edital para o exercício do cargo, bem como o registro no
conselho, quando o cargo assim o exigir;
h) apresentar Atestado de Sanidade Física e Mental;
i) apresentar Declaração de Acumulação Lícita de Cargos ou Empregos Públicos;
j) apresentar Declaração de Bens e Valores Patrimoniais;
k) conhecer, atender, aceitar e submeter-se às condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar
desconhecimento;
l) apresentar cópias dos seguintes documentos:
• Certidão de Casamento, quando for o caso;
• Título de Eleitor, com votação atualizada;
• Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, se do sexo masculino;
• Cédula de Identidade;
• Cartão de Identificação de Contribuinte CIC/CPF;
• Comprovante da escolaridade exigida no subitem 1.2;
m) 02 (duas) fotografias 3x4 recentes.
3.2 O candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no Concurso. A
falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem 3.1 impedirá a nomeação do
candidato.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão realizadas no período de 09 a 20/10/2006, no horário de 08h:30m às 11h:30m e de 14h:30m
às 17h:30m, no Ginásio Poliesportivo Defala Attem, localizado à Av. Joca Carvalho, s/nº - Bairro Tiberão, em
Floriano-Pi.
4.2 Para efetivar a inscrição o candidato apresentará:
a) comprovante da taxa de inscrição, recolhida na Agência nº 3791-5, Conta n.º 6435-1 do Banco do Brasil,
em nome da FADEX. Não será aceito pagamento de taxa de inscrição através de depósito bancário, via envelope;
b) ficha de inscrição, disponibilizada no local da inscrição, que deverá ser preenchida sem emendas, rasuras ou
omissões e assinada pelo candidato;
c) fotocópia legível do documento original da Cédula Oficial de Identidade Civil, ou Carteira de Identidade
Profissional, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social ou, ainda, Carteira Nacional de Habilitação, modelo novo,
com foto;
4.2.1 Os candidatos portadores de deficiência apresentarão, ainda, a documentação especificada no subitem 5.5.
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5.

6.

4.3 As informações prestadas na Ficha de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato e/ou do seu
procurador, reservando-se à Comissão Organizadora o direito de excluir do Concurso Público aquele que não
preencher esse documento oficial de forma completa ou fornecer dados inverídicos ou falsos.
4.4 Efetivada a inscrição, não será aceito, em nenhuma hipótese, pedido para alteração de cargo/local de trabalho/zona
ou restituição do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
4.5 Não será aceita inscrição por via postal, fac-símile, via Internet, condicional e/ou extemporâneas, ou por qualquer
outra via que não especificada neste Edital. Admitir-se-á, contudo, inscrição por procuração, sendo apresentado o
instrumento de mandato, fotocópia legível e autenticada do documento de identidade do procurador e documento
relativo ao candidato, constantes no subitem 4.2, que ficarão em poder da Fundação Universidade Federal do
Piauí/FADEX.
4.5.1 Deverá ser apresentada uma procuração para cada candidato, que ficará retida.
4.5.2 Na procuração particular não há necessidade de reconhecimento de firma.
4.6 Não haverá isenção do pagamento da taxa de inscrição
4.7 No caso de devolução, por qualquer motivo, de cheque utilizado para pagamento da taxa de inscrição, esta será
anulada
4.8 O candidato receberá no ato da inscrição o recibo do pedido de inscrição e um exemplar do Edital.
4.9 Até 15 (quinze) dias, após o encerramento do prazo de inscrição, o Cronograma de Execução do
Concurso – Anexo III será publicado no Diário Oficial dos Municípios, disponibilizado na Internet e
afixado na Prefeitura Municipal de Floriano e na UFPI/DRH.
DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
5.1 Serão reservadas às pessoas portadoras de deficiências, em caso de aprovação, 5% (cinco por cento) das vagas,
exceto para os cargos/local de trabalho/zona que tenham somente uma vaga, conforme discriminado no subitem
1.2, e desde que, a deficiência de que são portadoras, seja compatível com as atribuições do cargo. Na falta de
candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, com
a estrita observância da ordem classificatória.
5.2 Consideram-se pessoas portadoras de deficiências, aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art.
4º do Decreto 3.298/99, de 20/12/1999.
O candidato portador de deficiência deverá identificá-la na ficha de inscrição.
5.3 As pessoas portadoras de deficiência (física, visual ou auditiva), resguardadas as condições especiais previstas no
Decreto 3.298/99, particularmente em seu artigo n.º 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, horário,
local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
5.4 A deficiência do candidato portador de necessidades especiais, admitida a correção por equipamentos, adaptações,
meios ou recursos especiais, deve permitir o desempenho das atribuições especificadas para o cargo. Para concorrer
à vaga, o candidato portador de necessidades especiais deverá se submeter a todas as etapas do presente Concurso
Público constantes deste Edital, e possuir todas as condições físicas necessárias ao exercício do cargo, sendo certo
que as atribuições do cargo, devido a sua natureza não serão modificadas para se adaptar ao deficiente.
5.5 Os candidatos portadores de deficiência deverão apresentar, no ato da inscrição:
a) Laudo Médico original atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao Código
da Classificação Internacional de Doenças-CID, bem como a provável causa da deficiência inclusive para assegurar
previsão de adaptação de sua prova, informando também, o nome, documento de identidade, número do CPF e
opção de cargo. O referido documento terá validade somente para esse fim, e ficará em poder da Comissão do
Concurso;
b) solicitação do acompanhamento para realizar prova com monitor ou a confecção da prova ampliada, para
os deficientes cegos ou amblíopes;
c) solicitação de tempo adicional para realização da prova, com justificativa de parecer emitido por especialista da
área de sua deficiência, para os candidatos cuja deficiência comprovadamente assim o exigir.
5.6 Os candidatos que não atenderem os dispositivos mencionados no subitem anterior:
“a" - serão considerados como não portadores de deficiência;
"b" - não terão a prova ampliada ou com monitor, seja qual for o motivo alegado;
“c” - não terão direito ao tempo adicional.
5.7 O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição, não declarar esta condição, não poderá impetrar
recurso em favor de sua situação.
5.8 A Prefeitura Municipal de Floriano-Pi designará Comissão Multiprofissional, de que trata o Art. Nº 43 do Decreto
nº 3.298/99, de 20.12.99.
DAS PROVAS
6.1 O Concurso constará de prova escrita objetiva de conhecimentos gerais e específicos de caráter
eliminatório, e de títulos, de caráter classificatório.
6.2 As provas, para cada cargo, versarão sobre os conteúdos programáticos constantes no anexo I deste Edital.
6.3 Serão considerados habilitados na prova escrita objetiva de conhecimentos gerais e específicos os candidatos que
obtiverem, no mínimo 50% (cinqüenta por cento) dos pontos válidos para a mesma.
6.4 A área de conhecimento, modalidade, caráter e valor da prova escrita objetiva e da prova de títulos para cada cargo,
estão apresentados no quadro a seguir:

CARGO
ASSISTENTE SOCIAL

ÁREA DE CONHECIMENTO
ESPECÍFICOS
GERAIS

CARÁTER

Escrita

Eliminatório

VALOR
(pontos)

Língua Portuguesa
Legislação do SUS

AUDITOR CONTÁBIL
CONTADOR

MODALIDADE

Específico do Cargo
Língua Portuguesa

100

EDUCADOR FÍSICO

ENFERMEIRO

Língua Portuguesa
Legislação do SUS

5

AGRIMENSOR

Língua Portuguesa

AGRÔNOMO

Específico do Cargo

CIVIL

FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO

Língua Portuguesa
Legislação do SUS

FISCAL AMBIENTAL

Língua Portuguesa

FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL

Língua Portuguesa
Legislação Tributária

Específico do Cargo

Legislação Tributária
do Município de
Floriano/Código
Tributário do Município
de
Floriano-Pi

Eliminatório

100

TERAPEUTA OCUPACIONAL
FONOAUDIÓLOGO
AUDITOR

Língua Portuguesa
Legislação do SUS

CLÍNICO GERAL
GINECOLOGISTA/
OBSTETRA
OFTALMOLOGISTA

Língua Portuguesa

VETERINÁRIO

Língua Portuguesa
Legislação do SUS

NUTRICIONISTA

Específico do Cargo

CIRURGIÃO/DIAGNÓSTICO ORAL

Língua Portuguesa
Legislação do SUS

ENDODONTIA

Escrita

PERIODONTIA

ODONTÓLOGO

Língua Portuguesa

PEDAGOGO

Língua Portuguesa
Legislação do SUS

PSICÓLOGO

Análise de Títulos

Conforme anexo II

EDUCAÇÃO INFANTIL

DID/FTMLC/GOTP/LDB

Classificatório

15

Eliminatório

100

Classificatório

19

Língua Portuguesa e
Alfabetização

POLIVALÊNCIA

CIÊNCIAS

ENSINO RELIGIOSO

EDUCAÇÃO FÍSICA

INFORMÁTICA

INGLÊS

HISTÓRIA

MATEMÁTICA

PORTUGUÊS

Análise de Títulos

. Língua Portuguesa

Ciências

. Didática-DID

Religião

. Fundamentos Teóricos Metodológicos
e Legais do CurrículoFTMLC
. Gestão e Organização do Trabalho
Pedagógico-GOTP
. Legislação (Lei de
Diretrizes e Bases/
LDB nº 9.394/96

DID/FTMLC/GOTP/LDB

Educação
Física
Informática
Inglês
História
Matemática
Língua Portuguesa e
Literatura

Conforme anexo II

7. DOS TÍTULOS
7.1 Os títulos a serem considerados são os constantes no Anexo II, não se admitindo pontuação a qualquer outro
documento.
7.2 A análise dos Títulos é limitada ao valor de 15(quinze) pontos para os cargos de nível superior(exceto professor) e de
19(dezenove) pontos para o cargo de professor e resultará do somatório dos pontos especificados na Tabela de
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7.3
7.4

7.5
7.6
7.7

7.8
7.9
8.

Títulos – Anexo II.
Somente apresentarão títulos os candidatos que atingirem o percentual mínimo de 50% (cinqüenta por
cento) na prova escrita objetiva, até o limite de 03 (três) vezes o número de vagas determinado para
cada cargo/local de trabalho/zona, determinado no Edital.
Os títulos a serem examinados serão relacionados em formulário próprio, disponibilizado no local onde o candidato
realizou sua inscrição e na internet, anexadas fotocópias legíveis autenticadas em cartório e entregues na data
prevista no Anexo III–Cronograma de Execução deste Edital, em local a ser divulgado.
6.4.1 Não serão consideradas para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em cartório.
Não serão aceitos títulos após a data aprazada, constante no Anexo III–Cronograma de Execução.
Será desconsiderado o título que não preencher devidamente o requisito da comprovação.
Serão considerados como títulos, os expedidos por Instituições Oficiais de Ensino devidamente reconhecida, conforme
especificado no Anexo II deste Edital.
7.7.1 A entrega de títulos não assegura ao candidato sua aceitação pela Comissão que irá analisá-los.
7.7.2 Os diplomas e certificados obtidos no exterior só serão aceitos quando revalidados e registrados no Brasil, na
forma da Lei.
7.7.3 Cada título será considerado e avaliado uma única vez.
Na impossibilidade de comparecimento do candidato serão aceitos os títulos entregues por procurador, mediante
apresentação de fotocópia legível e autenticada do documento de identidade do procurador e de procuração pública
ou particular do interessado, acompanhada de cópia legível de documento de identidade do candidato.
A experiência de trabalho deverá ser comprovada através de Certidão e/ou Carteira de Trabalho e Previdência
Social(CTPS).

DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
8.1 A prova será realizada em Floriano-PI em local, data e horário previstos no ANEXO III–CRONOGRAMA deste Edital.
8.2 A Prova terá duração de 03 horas e constará de questões objetivas de múltipla escolha, com uma única resposta
correta, e de acordo com o conteúdo programático para cada cargo, constante no ANEXO I deste Edital.
8.3 A relação dos candidatos por local e sala de aplicação da prova será afixada na Prefeitura Municipal de Floriano-PI, e
divulgado o extrato na Internet no endereço eletrônico www.ufpi.br/concurso, na data prevista no ANEXO III CRONOGRAMA deste Edital. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu
local de realização da prova e o comparecimento no horário determinado.
8.4 O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 01 hora do horário fixado para o
início da realização da mesma, munido de:
a) caneta esferográfica (tinta preta ou azul escuro);
b) comprovante de inscrição;
c) documento original da Cédula de Identidade Civil, ou Carteira de Identidade
Profissional, ou Carteira de
Trabalho e Previdência Social ou, ainda, Carteira Nacional de Habilitação, modelo novo, com foto, apresentado no
ato da inscrição.
8.4.1 Sem o documento original de identificação o candidato não fará prova. O documento deverá
estar em perfeita condição de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.
8.4.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado Boletim de Ocorrência,
expedido pela Delegacia competente, há no máximo 30 (trinta) dias. Neste caso o candidato será
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e impressão digital em
formulário próprio.
8.4.3 A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente
dúvidas, relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
8.4.4 Não serão aceitos como documentos de identificação, certidões de nascimento, CPF, títulos
eleitorais,
carteira de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade,
nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados.
8.4.5 Não será aceita, em nenhuma hipótese, cópia do documento de identificação, ainda que
autenticada, nem protocolo de documento.
8.5 Não será admitido à sala de aplicação de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o
início da prova.
8.6 No dia da realização da prova, será proibido ao candidato, o ingresso nas salas de realização da prova e/ou
permanecer no local da prova conduzindo máquina calculadora (inclusive em relógio) ou similar, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, gravador, máquina fotográfica, telefone celular, BIP, Walkman, gravador, qualquer
outro receptor de mensagem, portando armas ou relógios. Durante a realização da prova objetiva não será
permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, bem como o uso de óculos escuros.
O descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
8.6.1 A FADEX/UFPI não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos
ocorridos durante a realização da prova, nem por danos neles causados.
8.7 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso Público, o candidato que durante a
realização da prova:
a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular e/ou impressos que não forem expressamente permitido e/ou que se
comunicar com outro candidato;
c) for surpreendido portando qualquer dos equipamentos ou similares, discriminados no subitem 8.6;
d) faltar com o devido respeito com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com as autoridades
presentes e com os candidatos;
e) recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua realização;
f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal e/ou portando cartão resposta;
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
h) utilizar-se ou tentar utilizar-se de meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros,
em qualquer etapa do Concurso Público.
8.7.1 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visível, grafológico ou por
investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos.
8.8 No dia da realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação da prova e/ou
pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da prova e/ou o critério de avaliação/classificação.
8.9 As respostas serão transcritas para o CARTÃO RESPOSTA, que é o único documento válido para a correção
eletrônica através de leitura óptica.
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8.10 O preenchimento do CARTÃO RESPOSTA será de inteira responsabilidade do candidato, que procederá de acordo
com as instruções nele contidas.
8.11 Na correção do CARTÃO RESPOSTA será atribuída nota 0 (zero) às questões que divergirem do Gabarito Oficial,
não assinaladas, questões que contiverem mais de uma alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.
8.12 Na prova escrita objetiva o(s) ponto(s) relativo(s) às questão(ões) eventualmente anuladas serão atribuídos a
todos os candidatos.
8.13 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o CARTÃO RESPOSTA, devidamente assinado.
8.14 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para a prova escrita, nem substituição do CARTÃO RESPOSTA
por erro do candidato, seja qual for o motivo alegado.
8.15 O candidato só poderá retirar-se do local de realização da prova, levando o caderno de questões/prova,
no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário previsto para o término da mesma.
8.16 O Gabarito Oficial da prova escrita objetiva será divulgado na UFPI, na Prefeitura Municipal de Floriano-PI e na
Internet, na data constante no Cronograma de Execução, Anexo III deste Edital.
8.17 Não será aplicada prova em local, data ou em horário diferentes dos predeterminados no Cronograma de Execução,
Anexo II do Edital.
8.18 O não-comparecimento no local, horário e datas determinadas para realização da prova implicará a eliminação
automática do candidato.
8.19 Qualquer alteração no Cronograma de Execução – Anexo III, será divulgada no Diário Oficial dos Municípios, UFPI,
internet e Secretaria de Administração Municipal de Floriano-PI.
9 . DOS RECURSOS
9.1 Admitir-se-á somente um recurso para cada candidato, relativo a divulgação do Gabarito Oficial das provas escritas
objetivas de conhecimentos gerais e específicos e da análise dos títulos. O recurso deverá ser devidamente
fundamentado, e dirigido à Comissão Organizadora do Concurso, entregue sob protocolo, na Prefeitura Municipal de
Floriano-PI, nas datas previstas no Cronograma de Execução do Concurso, Anexo III do Edital.
9.2 No requerimento do recurso das provas escritas objetivas, cada questão deverá ser indicada, individualmente, por
área de conhecimento e fundamentada com lógica e consistência seus argumentos. O recurso não poderá ser
assinado, rubricado e nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que o
identifiquem, sob pena de ser preliminarmente indeferido. A identificação do candidato deve ser feita somente no
formulário de recurso que será disponibilizado na Internet no endereço eletrônico www.ufpi.br/concurso e na
Prefeitura Municipal de Flolriano-Pi.
9.2.1. Recursos inconsistentes serão indeferidos.
9.3 Os recursos serão analisados pela Comissão Elaboradora das provas, que dará decisão determinativa sobre os
mesmos, constituindo-se em única e última instância.
9.4 Os recursos somente serão admitidos se interpostos no prazo determinado no Cronograma de Execução do Concurso,
Anexo III deste Edital. Não será aceito, em nenhuma hipótese, recurso interposto fora do prazo, nem considerado
aquele (prova objetiva) em que o recorrente de alguma forma se identificar.
10. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO
10.1 Será considerado habilitado na PROVA ESCRITA OBJETIVA, o candidato que obtiver no mínimo 50% (cinqüenta por
cento) do total de pontos, até o limite de 3 (três) vezes o número de vagas.
10.2 Ocorrendo igualdade de pontos, para fins da entrega de títulos, conforme subitem 7.3, o desempate será
feito de acordo com o item 12.2 alíneas a) e b), exceto o item análise de títulos.
11. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
11.1 Será considerado aprovado e classificado no Concurso Público o candidato que, cumulativamente, atender às
seguintes exigências:
a) ter obtido, no mínimo 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos da prova escrita objetiva, de conhecimentos
gerais e específicos;
b) ter sido classificado até o limite de 03 (três) vezes o número de vagas determinada no subitem 1.2 deste Edital,
para cada cargo/local de trabalho/zona.
12. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
12.1 A Classificação final dos candidatos, para cada cargo, será o resultado do somatório dos pontos obtidos na prova
escrita objetiva de conhecimentos gerais e específicos (observado o percentual mínimo exigido), e da Análise de
Títulos. Dar-se-á em ordem decrescente de pontos, em lista de classificação, até o limite de 03 (três) vezes o
número de vagas determinado para cada cargo neste Edital.
12.2 Ocorrendo igualdade de pontos no resultado final, para fins de classificação, o desempate será em prol do candidato
que, sucessivamente:
a)

Para os cargos de nível superior (Assistente Social, Auditor Contábil, Contador, Educador Físico,
Enfermeiro, Engenheiro/Área, Farmacêutico/Bioquímico, Fiscal Ambiental, Fiscal de Tributos
municipal, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Médico/Área, Odontólogo/Área, Pedagogo,
Psicólogo).
• tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos - Art. 27 § único da Lei nº 10.741 de 01.10.2003;
• obtiver maior número de pontos na área de conhecimento específico;
• obtiver maior número de pontos na área de Língua Portuguesa;
• obtiver maior número de pontos na análise dos títulos;
• persistindo o empate, terá preferência o candidato que tiver mais idade. (Tratando-se de candidatos com
data, mês e ano de nascimento iguais, para o critério de desempate será considerada a hora do nascimento)

b) Para os cargos de Professor Classe “B” Nível I/Área (1ª à 4ª /1ª à 8ª e de 5ª à 8ª Séries)
• tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos - Art. 27 § único da Lei nº 10.741 de 01.10.2003;
• obtiver maior número de pontos na área de conhecimento específico;
• obtiver maior número de pontos na parte de Didática;
• obtiver maior número de pontos na parte de Fundamentos Teóricos Metodológicos e Legais do Currículo;
• obtiver maior número de pontos na parte de Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico;
• obtiver maior número de pontos na parte de Legislação/LDB;
• obtiver maior número de pontos na análise dos títulos;
• persistindo o empate, terá preferência o candidato que tiver mais idade. (Tradando-se de candidatos com
data, mês e ano de nascimento iguais, para o critério de desempate será considerada a hora do
nascimento)
13. DO RESULTADO FINAL E DA HOMOLOGAÇÃO
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13.1 O Resultado Final do Concurso Público será encaminhado pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Piauí à
Prefeitura Municipal de Floriano-PI, para homologação pelo Prefeito, no Diário Oficial dos Municípios.
13. DO PRAZO DE VALIDADE
13.1 O prazo de validade será de 02(dois) anos, contados da data de publicação do Edital de Homologação do Resultado
Final no Diário Oficial dos Municípios, podendo ser prorrogado por igual período.
14. DA NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO
14.1 O candidato classificado será nomeado de acordo com a estrita ordem de classificação.
14.2 A posse e o exercício dos candidatos nomeados serão de acordo com o que determina a Lei Orgânica do Município
e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Floriano-Pi.
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
15.1 A falta de comprovação de qualquer requisito para investidura no cargo, prática de falsidade ideológica,
procedimento indisciplinar ou descortês para com os membros da Comissão, coordenadores, auxiliares e
autoridades presentes, durante a realização das provas e do processo do concurso, acarretará cancelamento da
inscrição do candidato, sua eliminação do concurso e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados,
ainda que já tenha sido publicado o Edital de Homologação do Resultado Final do Concurso, sem prejuízo das
sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração.
15.2 Não será fornecido ao candidato qualquer documento ou certidão comprobatória da classificação no concurso,
valendo para este fim, o Edital de Homologação publicado no Diário Oficial dos Municípios.
15.3 A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes normas e instruções e no compromisso tácito de
aceitar as condições do concurso, tais como se acham estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, em relação
as quais não poderá alegar desconhecimento.
15.4 A aprovação e classificação final no concurso geram para o candidato, apenas, a expectativa de direito à nomeação
no limite das vagas oferecidas para cada cargo/local de trabalho/zona no presente Edital, ficando a concretização
deste ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da
Administração Municipal de Floriano-PI, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do concurso.
15.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar pelo Diário Oficial dos Municípios a publicação dos Atos e
Editais referentes a este concurso, bem como informações relativas ao Cronograma de Execução deste Edital, que
serão afixadas na Secretaria de Administração Municipal de Floriano-PI e disponibilizadas na Internet.
15.6 Serão publicados no Diário Oficial dos Municípios, somente os resultados dos candidatos que lograram classificação
no Concurso, até 03(três) vezes o número de vagas determinado neste Edital, para cada cargo/local de
trabalho/zona.
15.7 A publicação do resultado final será feita em duas listas, contendo a primeira, a pontuação de todos os candidatos,
inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda somente a pontuação destes últimos.
15.8 A disponibilidade vaga/turno será indicada pela Prefeitura Municipal de Floriano-PI.
15.9 A convocação dos candidatos aprovados e classificados será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Floriano
PI.
15.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso Público designada pela FADEX.
15.11 A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá levar um acompanhante
que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança. Não haverá compensação do tempo
de amamentação no tempo de duração da prova.

Floriano(PI), 25

de julho de 2006.

Joel Rodrigues da Silva
Prefeito
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ANEXO - I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Ética e Regulamentação da
profissão; Gestão e Planejamento Social; Política de Saúde e de Assistência Social; Reforma Psiquiátrica no
Brasil; O Serviço Social na Contemporaneidade - instrumentos técnico-operativos; Descentralização,
Municipalização e participação social no Brasil após a Constituição Federal de 1988. LEGISLAÇÃO DO SUS:
Saúde Pública: aspectos evolutivos e conceituais. Atenção Primária de Saúde; Conferência Internacional de
Promoção da Saúde; Ações Integradas de Saúde-AIS /SUDS/ SUS. Lei Orgânica da Saúde: 8.808/1990 e alei
8.142/1990. Financiamento do setor saúde Municipalização do setor saúde. NOB-SUS 91, NOB-SUS 93, NOBSUS 96 - NOAS-SUS 2002.
Controle Social: Conferências (municipal, estadual, nacional) de Saúde;
Conselhos(local, municipal e estadual e nacional) de Saúde. Papel do Ministério Público no Controle Social.
Programas Agentes Comunitários de Saúde e Programa Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria n.º 648, de 28 de março de2006). Pacto pela Saúde 2006 (Portaria n.º399/GM de 22 de fevereiro de
2006). Política de Humanização no SUS. Sistema de Informação em Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em
Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em Saúde (ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e
Educação Permanente em Saúde para o SUS.
CARGO: AUDITOR CONTÁBIL
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Contabilidade Geral: 1.1.
Patrimônio: Equilíbrio patrimonial, fontes e aplicações de recursos. 1.2. Princípios Fundamentais de
Contabilidade. 1.3. Escrituração Mercantil: livros contábeis, registros de operações típicas de uma empresa.
1.4. Encerramento de exercício: apropriações, provisões e ajustes, depreciação, amortização e exaustão. 1.5.
Principais demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício,
Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos e Notas
Explicativas. 1.6. Avaliação de investimentos: Investimentos temporários e permanentes, método de custo e
método de equivalência patrimonial, investimentos relevantes, empresas coligadas e controladas. 2.
Contabilidade Pública: 2.1. Regimes. 2.2. Patrimônio Público – componentes específicos do patrimônio: bens,
valores, créditos e dívida. 2.3. Dívida Ativa e Dívida Pública. 2.4. Patrimônio público: Patrimônio Financeiro e
Patrimônio Permanente. 2.5. A Gestão administrativa: Receita Pública e Despesa Pública. 2.6. Classificação
Econômica da Receita e Despesa Orçamentária. 2.7. Elementos de gastos, Estágios da Receita, Estágios ou
Fases da Despesa, Entradas e Saídas Extra Orçamentárias, Superveniências e Insubsistência, Serviço da Dívida
Pública, Empréstimo por antecipação da receita, Depósitos, Pagamentos de Restos a Pagar, Exercício e Período
Administrativos, Exercício financeiro, Regimes Contábeis utilizados pela contabilidade Pública. 2.8. Escrituração.
2.9. Sistemas de Contas. 2.10. Plano de Contas. 2.11. Contas de Variações Patrimoniais: Variações Ativas e
Variações Passivas. 2.12. Escrituração nos três sistemas de contas. 2.13. Enceramento do Exercício Financeiro.
2.14. Resultado Orçamentário. 2.15. Resultado Financeiro. 2.16. Resultado Econômico. 2.17. Prestação de
Contas – Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrações Patrimoniais
exigidas pela Lei 4.320, de 17.06.64. 2.18. Tomadas de Contas. 3. Administração Financeira e
Orçamentária: 3.1. Orçamento Público: Princípios. 3.2. Fases do Orçamento. 3.3. O ciclo orçamentário. 3.4.
Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual. 3.5. Classificação da Receita Pública.
3.6. Classificação dos Gastos Públicos segundo a finalidade, natureza e agentes (classificação funcional e
econômica). 3.7. Créditos Orçamentários. 3.8. Créditos Adicionais. 3.9. Contas dos Balanços Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial. 3.10. Princípios da tributação; tipos de tributos. 3.11. Déficit público; necessidade de
financiamento do déficit, serviço da dívida (inclusive definição de dívida externa, interna, fundada e flutuante e
sua composição). 3.12. Indicadores quantitativos de Endividamento Público. 3.1. A lei de responsabilidade
Fiscal (lei nº. 101 de 04.05.2000). 4. Noções de Direito Administrativo: 4.1. Princípios Constitucionais do
Direito Administrativo. 4.2. Organização Administrativa do Estado. 4.3. Administração Direta e Indireta.
Autarquias. Fundações Públicas. Empresas Públicas. Sociedade de Economia Mista e Entidades Paraestaduais.
4.4. Atos administrativos. 4.5. Contratos Administrativos: requisitos e validade. 4.6. Licitações: modalidade e
dispensa. 4.7. Agentes Públicos. 4.8. Serviços Públicos. 4.9. Domínio Público. 4.10. Responsabilidade Civil da
Administração Pública. 4.11. Controle da Administração Pública. 4.12. Sindicância e Processo Administrativo. 5.
Direito Constitucional: 5.1. Hierarquia das normas jurídicas. 5.2. Princípio da supremacia da constituição,
controle de constitucionalidade das leis. 5.3. Princípios fundamentais da Constituição de 1988. 5.4. Direitos e
garantias fundamentais. 5.5. Organização do Estado. 5.6. Tributação e Orçamento. 5.7. Ordem econômica e
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financeira. 5.8. Fiscalização Contábil Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial do Estado. 5.9.
Finanças Públicas. Normas gerais: orçamento público. 5.10. Princípios gerais da administração pública,
servidores públicos. 6. Auditoria: 6.1. Conceito e aplicação da Auditoria Contábil no setor público. 6.2. Normas
de auditoria. 6.3. Normas brasileiras para o exercício de Auditoria Interna. 6.4. Finalidade e Objetivos da
Auditoria Governamental. 6.5. Condições para o exercício da função de Auditor. 6.6. Controle Interno. 6.7.
Planejamento da Auditoria. 6.8. Programas de Auditoria. 6.9. Papéis de Trabalhos. 6.10. Teste de Auditoria.
6.11. Amostragem Estatística em Auditoria. 6.12. Revisão Analítica. Conferencia de Cálculo. Confirmação. 6.13.
Interpretação das Informações. 6.14. Pareceres de Auditoria. 6.15. Relatórios de auditoria.
CARGO: CONTADOR
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Contabilidade Geral: 1.1.
Patrimônio: Equilíbrio patrimonial, fontes e aplicações de recursos. 1.2. Princípios Fundamentais de
Contabilidade. 1.3. Escrituração Mercantil: livros contábeis, registros de operações típicas de uma empresa.
1.4. Encerramento de exercício: apropriações, provisões e ajustes, depreciação, amortização e exaustão. 1.5.
Principais demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício,
Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos e Notas
Explicativas. 1.6. Avaliação de investimentos: Investimentos temporários e permanentes, método de custo e
método de equivalência patrimonial, investimentos relevantes, empresas coligadas e controladas. 2.
Contabilidade Pública: 2.1. Regimes. 2.2. Patrimônio Público – componentes específicos do patrimônio: bens,
valores, créditos e dívida. 2.3. Dívida Ativa e Dívida Pública. 2.4. Patrimônio público: Patrimônio Financeiro e
Patrimônio Permanente. 2.5. A Gestão administrativa: Receita Pública e Despesa Pública. 2.6. Classificação
Econômica da Receita e Despesa Orçamentária. 2.7. Elementos de gastos, Estágios da Receita, Estágios ou
Fases da Despesa, Entradas e Saídas Extra Orçamentárias, Superveniências e Insubsistência, Serviço da Dívida
Pública, Empréstimo por antecipação da receita, Depósitos, Pagamentos de Restos a Pagar, Exercício e Período
Administrativos, Exercício financeiro, Regimes Contábeis utilizados pela contabilidade Pública. 2.8. Escrituração.
2.9. Sistemas de Contas. 2.10. Plano de Contas. 2.11. Contas de Variações Patrimoniais: Variações Ativas e
Variações Passivas. 2.12. Escrituração nos três sistemas de contas. 2.13. Enceramento do Exercício Financeiro.
2.14. Resultado Orçamentário. 2.15. Resultado Financeiro. 2.16. Resultado Econômico. 2.17. Prestação de
Contas – Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrações Patrimoniais
exigidas pela Lei 4.320, de 17.06.64. 2.18. Tomadas de Contas. 3. Administração Financeira e
Orçamentária: 3.1. Orçamento Público: Princípios. 3.2. Fases do Orçamento. 3.3. O ciclo orçamentário. 3.4.
Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual. 3.5. Classificação da Receita Pública.
3.6. Classificação dos Gastos Públicos segundo a finalidade, natureza e agentes (classificação funcional e
econômica). 3.7. Créditos Orçamentários. 3.8. Créditos Adicionais. 3.9. Contas dos Balanços Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial. 3.10. Princípios da tributação; tipos de tributos. 3.11. Déficit público; necessidade de
financiamento do déficit, serviço da dívida (inclusive definição de dívida externa, interna, fundada e flutuante e
sua composição). 3.12. Indicadores quantitativos de Endividamento Público. 3.13. A lei de responsabilidade
Fiscal (lei nº. 101 de 04.05.2000). 4. Noções de Direito Administrativo: 4.1. Princípios Constitucionais do
Direito Administrativo. 4.2. Organização Administrativa do Estado. 4.3. Administração Direta e Indireta.
Autarquias. Fundações Públicas. Empresas Públicas. Sociedade de Economia Mista e Entidades Paraestaduais.
4.4. Atos administrativos. 4.5. Contratos Administrativos: requisitos e validade. 4.6. Licitações: modalidade e
dispensa. 4.7. Agentes Públicos. 4.8. Serviços Públicos. 4.9. Domínio Público. 4.10. Responsabilidade Civil da
Administração Pública. 4.11. Controle da Administração Pública. 4.12. Sindicância e Processo Administrativo.
CARGO: EDUCADOR FÍSICO
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Anatomia: ossos, articulações e
músculos. Cinesiologia: Movimentos Corporais. Fisiologia Humana e Treinamento Físico Desportivo:
Treinamento Cardiopulmonar: sistema aeróbico e sistema anaeróbico. Treinamento de Resistência. Treinamento
de Força. Treinamento de Flexibilidade. Aquecimento Neuromuscular. Alongamento Muscular. Avaliação
Física: Antropométrica, Composição Corporal. Conhecimento sobre: Aptidão Física. Prescrição de Exercícios
Físicos para Crianças, Adolescentes e Grupos Especiais: idosos, obesos, hipertensos, diabéticos, gestantes e
pessoas portadoras de deficiências. Fatores que Influenciam no Condicionamento Físico: fumo, álcool e outras
drogas. Atividades Físicas e Recreativas na Melhoria da Qualidade de Vida. Valores Éticos, Morais e Sociais
adquiridos com a prática da atividade física e esportiva.
CARGO: ENFERMEIRO
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
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parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. LEGISLAÇÃO DO SUS: Saúde Pública: aspectos evolutivos e
conceituais. Atenção Primária de Saúde; Conferência Internacional de Promoção da Saúde; Ações Integradas de
Saúde-AIS /SUDS/ SUS. Lei Orgânica da Saúde: 8.808/1990 e alei 8.142/1990. Financiamento do setor saúde
Municipalização do setor saúde. NOB-SUS 91, NOB-SUS 93, NOB-SUS 96 - NOAS-SUS 2002. Controle Social:
Conferências (municipal, estadual, nacional) de Saúde; Conselhos (local, municipal e estadual e nacional) de
Saúde. Papel do Ministério Público no Controle Social. Programas Agentes Comunitários de Saúde e Programa
Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º 648, de 28 de março de2006). Pacto pela
Saúde 2006 (Portaria n.º 399/GM de 22 de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS. Sistema de
Informação em Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em Saúde
(ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o SUS.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Concepções Teóricas sobre Saúde-doença. Níveis de atenção em saúde.
Ações de Promoção da Saúde, Prevenção de Doenças, Riscos e Agravos à Saúde e Reabilitação do cliente.
Medidas de Biossegurança. Princípios, métodos e técnicas de esterilização. Avaliação das condições de saúde
individual e coletiva, Métodos e técnicas de Avaliação clínica: Sinais Vitais, Identificação de Sinais e Sintomas
por disfunção de órgãos e Sistemas, Exames Complementares. Procedimentos relacionados ao atendimento às
necessidades de Higiene e conforto, Alimentação, Eliminações, Terapêuticas, Medicamentosas e no Processo de
Cicatrização e Tratamento de Feridas. Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar e Comunitária. Teorias
Administrativas em Enfermagem. Processo de Trabalho em Saúde, Comunicação e Informação em Saúde.
Planejamento, organização e Gerência de Serviços de Saúde. Regulação, Controle e avaliação do Serviço de
Saúde e de Enfermagem; Supervisão e Avaliação da Qualidade da Assistência e do Serviço de Enfermagem.
Administração de recursos materiais. Relações Interpessoais no Trabalho. A(O) Enfermeira(o) como líder e
agente de mudança. Educação Permanente e Saúde. O PSF como estratégia de operacionalização do SUS:
composição e atribuições da Equipe Saúde da Família. Sistema de Vigilância à Saúde, Epidemiológica e
Ambiental. Educação em Saúde. Ambiente sustentável e Qualidade de vida. Atuação da Enfermagem nos
Programas de Assistência à Saúde da Mulher, Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde do Trabalhador,
Saúde Mental, Saúde do Adulto e do Idoso, DST e HIV/AIDS, Tuberculose, Hanseníase, Hipertensão e Diabetes.
Programa Nacional de Imunização. Política Nacional de Humanização da Assistência em Saúde. SAMU como
política pública de saúde. Atendimento nas urgências e emergência frente ao trauma, queimaduras,
afogamento, parada cardio-respiratória, Reforma Psiquiátrica Brasileira e a Política de Saúde Mental. Serviços
alternativos de Saúde Mental e o Centro de Atenção Psicossocial-CAPS. Centro de Testagem e Aconselhamento
– CTA: como parte da rede de serviços de saúde para a prevenção, tratamento e controle da
incidência/prevalência de HIV/AIDS. Princípios éticos e legais da prática profissional. Pesquisa em enfermagem
como estratégia de avaliação da assistência e inovação na prática profissional.
CARGO: ENGENHEIRO AGRIMENSOR
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Planimetria – Formas e dimensões
da terra: o geóide, o elipsóide, a esfera e o plano; referencial planimétrico; levantamentos e locações de
elementos ou feições referidas ao plano topográfico. Cálculos de elementos envolvendo: direções (azimutes
verdadeiro, magnético e de quadrícula), declinação magnética, convergência meridiana distâncias,
coordenadas, área e escala. Articulação de cartas; Os sistemas UTM, LTM e RTM; o georreferenciamento, o
sistema de posicional global; transformação de sistemas; parcelamento do solo urbano (leis específicas).
Altimetria – Referencial altimétrico; Levantamentos e locações de elementos ou feições referidas ao plano
vertical: Nivelamento geométrico simples e composto, contra-nivelamento, nivelamento trigonométrico,
nivelamento barométrico, verificações, tolerâncias, erros e distribuições; Determinação de cotas e métodos de
representação do relevo; Curvas de nível e plano cotado, definição e propriedades, tipos de traçados; por
interpolação gráfica, por interpolação numérica, com uso de perfis, convenções, casos especiais eqüidistâncias,
cálculos de desníveis e declividade. Fotogrametria: Geometria da foto vertical; Cobertura aerofotogramétrica
e sua finalidade, escala da foto, altitude e altura de vôo; cálculo de elementos para elaboração de cobertura
aerofotogramétrica; estereoscopia; problemas envolvendo paralaxe; medidas em fotografias, foto-leitura e
fotointerpretação. Estradas: Projeto geométrico, características de uma estrada, eixo, perfil longitudinal,
transversal, elementos da seção transversal, classes de rodovias, velocidade cruzeiro, comercial e diretriz,
alinhamento horizontal concordado por curva circular simples, raio mínimo, tangente mínima, demais
elementos componentes da curva, elaboração da caderneta de locação, alinhamento horizontal concordado por
curva de transição, estudo da clotóide, tipos de transição, cálculo dos elementos, preparação da caderneta de
locação, alinhamento vertical concordado por parábola do 2º grau, inclinação máxima e mínima do greide,
parábola côncava e convexa, simples e composta, determinação da flecha e ordenada em um ponto qualquer.
Super largura e superelevação, determinação e distribuição, distância de visibilidade de parada, simples e
dupla, idem de passagem, determinação do comprimento mínimo da parábola vertical em função da distância
de visibilidade, desenho e perfil, escalas e legendas.
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CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Solos: Conceito. Fatores de
formação. Composição. Características morfológicas. Propriedades físicas e químicas. Noções de classificação.
Elementos essenciais ao desenvolvimento das plantas. Acidez. Fertilizantes NPK e adubação orgânica. Fórmulas
de adubos. Princípios de conservação. Fertilidade e produtividade; coleta de amostra; Componentes Minerais;
Matéria Orgânica. Água do Solo. Argila e Humos; Acidez e Alcalinidade. Uso e Manejo dos Solos: Causas da
degradação do solo; Praticas conservacionistas e controle de erosão; Aptidão agrícola das terras do Nordeste,
especialmente do Piauí. Agrometeorologia: Fenômenos do tempo; características e variações dos
instrumentos utilizados em observações meteorológicas dos elementos atmosféricos para o conhecimento do
clima. Atmosfera; composição e propriedades; o ciclo hidrológico; fatores e elementos do clima; classificação
climática; relações entre clima e agricultura; tipos climáticos do Brasil e do Nordeste. Fitotecnia: Conceito,
importância, botânica, classificação, controle de crescimento, propagação, ecofisiologia, práticas culturais,
pragas e moléstias, pós-colheita e comercialização de frutas, hortaliças, plantas aromáticas, medicinais, feijão,
milho, arroz, soja, algodão, batata-doce, mandioca, adubos verdes e mamona. Engenharia Rural: Barragens
de terra. Silos. Cercas. Construções diversas. Orçamentos. Recursos naturais e ecológicos: Microbacia
hidrográfica. Agroindústria e processamento de alimentos de origem vegetal: Desidratação e métodos
de conservação de alimentos, conservas, óleos e gorduras vegetais, fermentações industriais, extração de
sacarose a partir da cana-de-açúcar, redução de grãos e raízes a farinha, embalagens, higiene e controle de
qualidade de alimentos. Criação e exploração de animais: Instalações para bovinos, aves, suínos, caprinos,
ovinos e pequenos animais. Gerenciamento agrícola: Fatores e instrumentos administrativos; tomada de
decisão; fatores e custo de produção; formação de preços; planejamento e avaliação de bens; financiamento;
contabilidade; comercialização. Mercado de crédito rural - condições, formalização, garantias, condução dos
créditos. Operações com crédito de Custeio, investimento e comercialização. Seguros e contratos.
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Topografia: Leitura e
interpretação de plantas, mapas e cartas, planimetria e altimétria, cálculo de volumes de jazidas e de
movimento de terra. Geotecnia: mecânica dos solos: Morfologia, caracterização física, índices físicos,
compactação, compressibilidade, adensamento, hidráulica dos solos, estabilidade de taludes e barragens.
Fundações: Tipos, capacidade de carga, estabilidade das fundações superficiais e profundas. Materiais de
Construção: argamassas: Para concretos, alvenarias e revestimentos; agregados, aglomerantes, traços,
argamassas industrializadas; concretos: Insumos, dosagens, aditivos, mistura, lançamento, adensamento,
cura, compactação, aglomerante, tecnologia do concreto. Alvenarias: Caracterização, funções, materiais, blocos
cerâmicos, areia/cimento, solo/cimento e rochosos. Revestimentos: Cerâmicos, com argamassas, gesso,
rochosos, melamínicos, rejuntamentos. Madeira: Características físicas. Madeiras mais utilizadas na construção
civil e suas funções, compensados aglomerados. Metais: Aço: categorias, fabricação, características mecânicas;
ferro: tubos e perfis industriais, galvanizados; alumínios. Instalações: Tubos, conecções, aparelhos, louças,
metais, fios e cabos, quadros, proteções. Impermeabilizantes: Emulsão, manta, juntas. Tinta: à base de água,
látex, óleo, acrílica, massa PVA, acrílica, óleo, vernizes. Métodos Construtivos: estudos preliminares:
Levantamento topográfico, anteprojetos, projetos, interferências de projetos, equipamentos. Serviços iniciais:
Canteiro de obras, locação, sondagem, instalações prvisórias. Infra-estrutura: Escavações, escavações,
escoramentos, fundações diretas e profundas ESTRUTURA: Alvenaria com função estrutural, metálicas, de
madeira, de concreto armado, sistemas de formas, confecção, montagem, escoramentos, desforma, armações,
preparo e montagem, concreto: preparo, transporte, lançamento, adensamento, controle tecnológico; premoldados; REVESTIMENTO: Técnicas construtivas de revestimentos com: argamassas, gesso, cerâmicos,
madeira, vinílicos, carpetes, rochosos, granilite; juntas de dilatação, contrapiso, regularização de base, prémoldados, paralelepípedo, rejuntamentos. Cobertura: Estrutura de suporte, telhamento, rufos. Diversos:
Instalações prediais, Impermeabilizações, Esquadriass, Pintura. Estruturas: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS:
Tração, compressão, flexão, cisalhamento, torção, flambagem. Análise estrutural: Cálculo de esforços; apoios e
vínculos, estruturas isostáticas, hiperestáticas e hipoestáticas, morfologia das estruturas, carregamentos,
idealização de estrutura. Concreto armado: Materiais, norma, dimensionamento, detalhamento, controle de
fissuração, aderência, ancoragem. Planejamento e Controle da Obra: orçamento: Levantamento de
quantitativos, composições do custo unitário de serviços, planilha orçamentária, Bonificação e Despesas
Indiretas. Cronogramas: Físico e financeiro de execução, interdependência de serviços, cronograma de
aquisição de insumos. Apropriações: Dimensionamento de pessoal, medições, análise dos resultados das
medições, faturas. Controle de qualidade: de materiais, serviços, controle dos desperdícios. GESTÃO DE
CONVÊNIOS E CONTRATOS - Lei nº 8.666 / 1993. Perícia Técnica: Patologias das construções, laudos.
Hidráulica e Saneamento: ABASTECIMENTO DE ÁGUA: Demanda e consumo, sistemas de abastecimento,
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princípios de tratamento de água, projeto e dimensionamento de instalações prediais. Esgotamento sanitário:
Sistemas estáticos de disposição de esgotos, rede coletora, princípios de tratamento de esgoto, projeto e
dimensionamento de instalações prediais. Drenagem Pluvial: Estimativa de contribuições, galerias e canais,
projeto e dimensionamento de instalações prediais. Resíduos Sólidos: Classificação, estimativa de
contribuições, caracterização, coleta, princípios de compostagem, disposição final, aterros sanitários e
controlados. Higiene e Segurança do Trabalho: Legislação, PCMAT, equipamentos de proteção, armazenamento
de materiais inflamáveis, voláteis e químicos, prevenção contra incêndio.
CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. LEGISLAÇÃO DO SUS: Saúde Pública: aspectos evolutivos e
conceituais. Atenção Primária de Saúde; Conferência Internacional de Promoção da Saúde; Ações Integradas
de Saúde- AIS /SUDS/ SUS. Lei Orgânica da Saúde: 8.808/1990 e alei 8.142/1990. Financiamento do setor
saúde Municipalização do setor saúde. NOB-SUS 91, NOB-SUS 93, NOB-SUS 96 - NOAS-SUS 2002. Controle
Social: Conferências (municipal, estadual, nacional) de Saúde; Conselhos(local, municipal e estadual e
nacional) de Saúde. Papel do Ministério Público no Controle Social. Programas Agentes Comunitários de Saúde
e Programa Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º 648, de 28 de março de2006).
Pacto pela Saúde 2006 (Portaria n.º 399/GM de 22 de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS.
Sistema de Informação em Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em
Saúde (ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o
SUS. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Farmacotécnica. Operações Farmacêuticas. Cálculos em
Farmacotécnica. Preparação de formas farmacêuticas sólidas, líquidas para uso oral e para uso externo,
preparações semi-sólidas para aplicação dermatológica, soluções injetáveis. Controle de qualidade de produtos
farmacêuticos. Estabilidades de medicamentos. Psicoativos e retinóides. Farmácia Hospitalar. Estrutura Física e
Organizacional da Farmácia Hospitalar. Central de abastecimento farmacêutico. Aquisição de medicamentos e
correlatos. Padronização de medicamentos. Farmacovigilância. Sistemas de distribuição de produtos
farmacêuticos. Controle de infecção hospitalar. Manipulação de medicamentos antineoplásico. Farmacologia.
Vias de administração de medicamentos. Farmacocinética. Bioequivalência e Biodisponibilidade de fármacos.
Interação medicamentosa. Fármacos que atuam nos diversos sistemas orgânicos. Antimicrobianos.
Antiinflamatórios. Antineoplásicos. Política nacional de medicamentos. Legislação farmacêutica. Ética e
legislação profissional. Normas de armazenamento e transportes de produtos. Uso racional de medicamentos.
Análises Clínicas: Análises: bioquímicas, hematológicas, microbiológicas, parasitológicas e toxicológicas.
CARGO: FISCAL AMBIENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Manejo dos Recursos Florestais:
Lei 4771/65, Medida Provisória 2166/01. 2. Manejo dos Recursos Faunísticos: Lei 5197/67. 3. Manejo dos
Recursos Pesqueiros: Dec. Lei 221/67. 4. Atividades Poluidoras/ Degradadoras/ Impactantes – Licenciamento
Ambiental: Lei 6938/81, Resoluções Conama 01/86 e 237/97. 5. Política Nacional do Meio Ambiente: Lei
6938/81. 6. Política Estadual dos Recursos Hídricos: Lei Estadual 5165/00. 7. Política Nacional da Educação
Ambiental: Lei 9795/99, Decreto 4281/02. 8. Ecossistemas Brasileiros. 9. Noções Básicas sobre o Meio
Ambiente. 10. Legislação Complementar: Constituição Federal - artigos 23,30 e 225. Lei 9985/2000, Lei
9605/98, Decreto 3179/99, Lei Municipal 211/99, Lei Estadual 4854/96.
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA: noções de direito tributário:
Sistema Tributário Nacional na Constituição de 1988: princípios constitucionais; limitações à competência
tributária. Tributo: definições, natureza jurídica, espécies; impostos de competência da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Legislação Tributária; vigência e aplicação; interpretação e integração.
Obrigação Tributária: elementos da obrigação principal e acessória; fato gerador; sujeito ativo e passivo.
Capacidade Tributária. Domicílio Tributário. Solidariedade.
Crédito Tributário: conceito e constituição;
lançamento: conceito, requisitos básicos e modalidades; exclusão do crédito tributário; suspensão da
exigibilidade; extinção do crédito tributário. Administração Tributária: Cadastro de Contribuintes: inscrição,
suspensão, cancelamento e baixa; Infrações e penalidades; fiscalização; dívida ativa; certidão negativa.
Direito Administrativo: Princípios Constitucionais do Direito Administrativo. Organização Administrativa do
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Estado. Administração Direta e Indireta. Autarquias. Fundações Públicas. Empresas Públicas. Sociedade de
Economia Mista e Entidades Paraestaduais. Atos administrativos. Contratos Administrativos: requisitos e
validade.
Licitações: modalidade e dispensa. Agentes Públicos. Serviços Públicos.
Domínio Público.
Responsabilidade Civil da Administração Pública. Controle da Administração Pública. Sindicância e Processo
Administrativo. Direito Constitucional: Hierarquia das normas jurídicas.
Princípio da supremacia da
constituição, controle de constitucionalidade das leis. Princípios fundamentais da Constituição de 1988. Direitos
e garantias fundamentais. Organização do Estado. Tributação e Orçamento. Ordem econômica e financeira.
Fiscalização Contábil Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial do Estado. Finanças Públicas.
Normas gerais: orçamento público.
Princípios gerais da administração pública, servidores públicos.
Contabilidade Geral: Patrimônio: Equilíbrio patrimonial, fontes e aplicações de recursos. Princípios
Fundamentais de Contabilidade. Escrituração Mercantil: livros contábeis, registros de operações típicas de uma
empresa. Encerramento de exercício: apropriações, provisões e ajustes, depreciação, amortização e exaustão.
Principais demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício,
Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos e Notas
Explicativas. Avaliação de investimentos: Investimentos temporários e permanentes, método de custo e
método de equivalência patrimonial, investimentos relevantes, empresas coligadas e controladas.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Código Tributário do Município de Floriano-PI (Lei Complementar nº 08/2005
de 30/12/05). 1. Imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS (Lei complementar 116/04): fato gerador;
incidência; imunidade; estabelecimento; contribuintes; responsáveis; substituição tributária; cálculo do
imposto: alíquotas e base de cálculo. 2. Imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato
oneroso, de bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição - ITBI: fato gerador, imunidade; base de cálculo e
alíquota; contribuintes; responsáveis e domicílio tributário. 3. Imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbano - IPTU: fato gerador, imunidade; base de cálculo; contribuintes e domicílio tributário. 4. Taxas
Municipais: Fato gerador; base de cálculo e contribuintes.
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. LEGISLAÇÃO DO SUS: Saúde Pública: aspectos evolutivos e
conceituais. Atenção Primária de Saúde; Conferência Internacional de Promoção da Saúde; Ações Integradas de
Saúde-AIS /SUDS/ SUS. Lei Orgânica da Saúde: 8.808/1990 e alei 8.142/1990. Financiamento do setor saúde
Municipalização do setor saúde. NOB-SUS 91, NOB-SUS 93, NOB-SUS 96 - NOAS-SUS 2002. Controle Social:
Conferências (municipal, estadual, nacional) de Saúde; Conselhos (local, municipal e estadual e nacional) de
Saúde. Papel do Ministério Público no Controle Social. Programas Agentes Comunitários de Saúde e Programa
Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º 648, de 28 de março de2006). Pacto pela
Saúde 2006 (Portaria n.º 399/GM de 22 de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS. Sistema de
Informação em Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em Saúde
(ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o SUS.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Ergoterapia e a assistência asilar. Conceitos básicos da terapia ocupacional
socioterápica. Conceitos e idéias básicas dos modelos de terapia ocupacional que se fundamentam nas linhas
psicológicas, terapia ocupacional psicodinâmica e junguiana. Conceitos e idéias que fundamentam a terapia
ocupacional das críticas ao sistema segregativo e asilar, isto é, das práticas de transformação institucional. A
idéia do trabalho como recurso de terapia ocupacional. Conceito de reabilitação e as propostas alternativas de
atenção à saúde da população assistida em terapia ocupacional. A problemática da efetivação da cidadania da
população assistida em terapia ocupacional: pessoas portadoras de deficiências e doenças mentais. Políticas
de Saúde Mental e referentes á saúde das pessoas portadoras de deficiência. Os modelos de terapia
ocupacional referentes ao atendimento às pessoas portadoras de deficiência física e/ou sensorial (modelo
neurológico e cinesiológico), bem como as abordagens corporais globalizantes. O papel das unidades extrahospitalares (U.B.S.), centro de convivência hospitais-dia e centros de referência diante da questão da não
internação do paciente psiquiátrico e da não institucionalização da pessoa portadora de deficiência física,
sensorial e/ou mental. A ação do terapeuta ocupacional na emergência psiquiátrica, enfermarias psiquiátricas
em hospitais gerais, assim como no tratamento hospitalar e ambulatorial de pessoas portadoras de deficiência.
A atuação do terapeuta ocupacional no atendimento a bebê de alto risco e as crianças que apresentam retardo
no desenvolvimento neuro-psicomotor. Análise crítica da reabilitação profissional no Brasil. Análise crítica da
assistência e da atuação terapia ocupacional no contexto da assistência às pessoas portadoras de deficiência
mental em nosso país. Análise das relações entre saúde e trabalho.
CARGO: FONOAUDIÓLOGO
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. LEGISLAÇÃO DO SUS: Saúde Pública: aspectos evolutivos e
conceituais. Atenção Primária de Saúde; Conferência Internacional de Promoção da Saúde; Ações Integradas de
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Saúde-AIS /SUDS/ SUS. Lei Orgânica da Saúde: 8.808/1990 e alei 8.142/1990. Financiamento do setor saúde
Municipalização do setor saúde. NOB-SUS 91, NOB-SUS 93, NOB-SUS 96 - NOAS-SUS 2002. Controle Social:
Conferências (municipal, estadual, nacional) de Saúde; Conselhos (local, municipal e estadual e nacional) de
Saúde. Papel do Ministério Público no Controle Social. Programas Agentes Comunitários de Saúde e Programa
Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º 648, de 28 de março de2006). Pacto pela
Saúde 2006 (Portaria n.º 399/GM de 22 de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS. Sistema de
Informação em Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em Saúde
(ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o SUS.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Desempenhar ações preventivas e curativas de problemas de
linguagem: oral escrita, audição e sistema motor oral. 2. Fazer diagnóstico e encaminhar tratamentos de
profissionais da área da saúde: Diferenciar triagens, anamnese e entrevista inicial; Discutir e aplicar
métodos de avaliação; Realizar devolutiva das avaliações; Realizar solicitações de avaliações e reavaliações
para complementação do diagnóstico fonoaudiológico; Discutir sobre diagnóstico diferencial. 3. Efetuar
exames e dar parecer de diagnóstico audiológico: Conceituar via aérea e via óssea; Descrever as
técnicas de acumetria e audiometria; Conceituar, caracterizar e interpretar as perdas auditivas; Interpretar os
tipos de curvas audiométricas encontradas; Realizar o mascaramento clínico nas testagens auditivas; Avaliação
audiológica em crianças e adultos; Descrever o imitânciômetro e seu funcionamento; Interpretar os tipos
curvas timpanométricas e os resultados do reflexo estapediano; Estabelecer diagnóstico da imitanciometria e
audiometria; Conhecer os procedimentos de realização de exames de Audiologia ocupacional (triagem
audiométrica ocupacional e interpretação de achados); Empregar técnicas de audiometria e imitanciometria em
adultos; Interpretar resultados dos exames realizados; Realizar diagnóstico audiológico; Realizar
encaminhamentos a outros profissionais quando necessário; Indicação e seleção de ASSI. 4. Linguagem:
Estabelecer as Relações de Anamnese adequada para cada patologia; Desenvolver métodos terapêuticos
adequados para cada patologia; Aprender a visualizar os pontos adequados e necessários dentro de um
prontuário do paciente; Realizar os devidos encaminhamentos e relatórios dos pacientes quando necessário;
Estabelecer as Relações da Linguagem no Processo Normal com as Alterações da Escrita; Conceituar as
Alterações da Linguagem Escrita; Discutir questões relativas ao diagnóstico Diferencial relacionados as
alterações da linguagem escrita. 5. Voz: Descrever o desenvolvimento ontogenético vocal: do nascimento à
senescência; conhecer as funções da laringe; Caracterizar o processo de desenvolvimento de uma disfonia no
adulto e na criança; Caracterizar a voz normal e a voz patológica; Conhecer as patologias e as inadaptações
laríngeas; Avaliar a voz e desenvolver abordagens e técnicas de reabilitação vocal; Analisar exames
laringológicos; Compreender as técnicas de impostação da voz falada e cantada; Atuação fonoaudiológica nas
áreas de prevenção, avaliação e terapia das alterações vocais. 6. Sistema motor oral: Conhecer a anatomia,
localização e funções dos componentes do Sistema Sensório-Motor Oral; Analisar as funções estomatognáticas
do ponto de vista fisiológico; Discutir as principais adaptações e/ou alterações no desenvolvimento das funções
reflexo-vegetativas; Discutir a atuação fonoaudiológica nas áreas de prevenção, avaliação e terapia das
alterações do Sistema Sensório-Motor Oral.
CARGO: MÉDICO AUDITOR
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. LEGISLAÇÃO DO SUS: Saúde Pública: aspectos evolutivos e
conceituais. Atenção Primária de Saúde; Conferência Internacional de Promoção da Saúde; Ações Integradas de
Saúde-AIS /SUDS/ SUS. Lei Orgânica da Saúde: 8.808/1990 e alei 8.142/1990. Financiamento do setor saúde
Municipalização do setor saúde. NOB-SUS 91, NOB-SUS 93, NOB-SUS 96 - NOAS-SUS 2002. Controle Social:
Conferências (municipal, estadual, nacional) de Saúde; Conselhos (local, municipal e estadual e nacional) de
Saúde. Papel do Ministério Público no Controle Social. Programas Agentes Comunitários de Saúde e Programa
Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º 648, de 28 de março de2006). Pacto pela
Saúde 2006 (Portaria n.º 399/GM de 22 de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS. Sistema de
Informação em Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em Saúde
(ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o SUS.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Acreditação hospitalar. 2. Administração de Serviços de Saúde. 3.
Atendimento domiciliar - Home Care. 4. Auditoria Aplicada. 5. Auditoria Contábil. 6. Auditoria de Avaliação. 7.
Auditoria de Controle. 8. Auditoria Atuarial 9. Código de Ética Médica e Auditoria 10. Gerenciamento em Saúde.
11. Gestão de Custos. 12. Gestão em Auditoria. 13. Informática aplicada à Auditoria. 14. Legislação Médica. 15.
Medicina Baseada em Evidências. 16. Medicina Preventiva. 17. Modelos de Assistência à Saúde. 18.
Planejamento Estratégico em Auditoria.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. LEGISLAÇAO DO SUS: Saúde Pública: aspectos evolutivos e
conceituais. Atenção Primária de Saúde; Conferência Internacional de Promoção da Saúde; Ações Integradas de
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Saúde-AIS /SUDS/ SUS. Lei Orgânica da Saúde: 8.808/1990 e alei 8.142/1990. Financiamento do setor saúde
Municipalização do setor saúde. NOB-SUS 91, NOB-SUS 93, NOB-SUS 96 - NOAS-SUS 2002. Controle Social:
Conferências (municipal, estadual, nacional) de Saúde; Conselhos (local, municipal e estadual e nacional) de
Saúde. Papel do Ministério Público no Controle Social. Programas Agentes Comunitários de Saúde e Programa
Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º 648, de 28 de março de2006). Pacto pela
Saúde 2006 (Portaria n.º 399/GM de 22 de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS. Sistema de
Informação em Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em Saúde
(ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o SUS.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Cardiopatias; Insuficiência cardíaca; Disritmias cardíacas; Cardiopatias
congênitas; Febre reumática; Cardiopatia valvular; Cardiopatia isquêmica; Hipertensão arterial; Doença
pericárdica; Miocardiopatia e miocardites; Tumores cardíacos e outras formas incomuns de cardiopatias. 2.
Doenças do sistema vascular; Aterosclerose e outras formas de arteriosclerose; Doença vascular hipertensiva;
Doenças da aorta. 3. Doenças do aparelho respiratório; Doenças das vias aéreas superiores; Obstrução crônica
das vias aéreas superiores causadas por asma, bronquite e enfisema; Bronquiectasia, abscesso pulmonar;
Doenças infiltrativas difusas do pulmão; Tromboembolia pulmonar; Doença pulmonar ambiental; Hipertensão
pulmonar primária; Neoplasias do pulmão; Doenças da pleura, mediastino e diafragma; Cor pulmonale;
Insuficiência respiratória aguda; Tuberculose pulmonar. 4. Doenças dos rins e vias urinárias; Insuficiência renal
crônica; Insuficiência renal aguda; Glomerulonefrites; Síndrome nefrótica; Doença vascular do rim – Toxemia
da gravidez; Pielonefrite e outras infecções das vias urinárias, incluindo prostatite; Uropatia obstrutiva;
Nefrolitíase; Doenças císticas dos rins; Tumores das vias urinárias; Outras doenças que afetam os rins. 5.
Doenças do aparelho digestivo; Doenças do esôfago; Úlcera péptica; Câncer, gastrite e outras doenças do
estomago; Distúrbios da absorção; Doenças do intestino delgado; Apendicite aguda; Doenças do cólon e do
reto; Doenças do peritônio e do mesentério. 6 Distúrbios do sistema hepatobiliar; Hepatites; Cirrose; Tumores
do fígado; Hepatopatias infiltrativas e metabólicas; Doenças da vesícula biliar e vias biliares. 7. Doenças do
pâncreas. 8. Distúrbios do sistema hematopoético; Anemia pós-hemorrágica; Anemia perniciosa e outras
anemias megaloblásticas; Anemias hemolíticas; Anemia associada com doença sistêmica crônica; Insuficiência
da medula óssea; Policitemia; Distúrbios hemorrágicos causados por anormalidades hemorrágicas; Distúrbios
das plaquetas; Leucemias; Doenças do baço e sistema reticuloendotelial; Doença de Hodgkin e outros linfomas.
9. Distúrbios das articulações e tecidos conjuntivos; Artrite reumatóide; Espondilite anquilosante; Artrites
induzidas por cristais; Artrites infecciosas; Doença articular degenerativa; Lupus eritematoso sistêmico;
Esclerose
sistêmica;
Artrites
diversas
e
reumatismo
extra-articular.
10.
Endocrinologia;
Neuroendocrinologia; Hiperprolactinemia – investigação diagnóstica e tratamento; Diagnóstico e tratamento de
acromegalia; Manuseio dos adenomas hipofisários clinicamente não funcionantes; Diabetes insípido –
abordagem diagnóstico-tratamento;
Doenças da tireóide; Doenças das adrenais; Distúrbios do sistema
reprodutivo; Pâncreas endócrino; Dislipidemia e obesidade; Doenças osteometabólicas. 11. Doenças
endêmicas; Esquistossomose mansônica; Parasitoses intestinais; Cólera; Dengue; Leishmaniose visceral;
Doenças sexualmente transmissíveis; Leptospirose e AIDS.
CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. LEGISLAÇAO DO SUS: Saúde Pública: aspectos evolutivos e
conceituais. Atenção Primária de Saúde; Conferência Internacional de Promoção da Saúde; Ações Integradas de
Saúde-AIS /SUDS/ SUS. Lei Orgânica da Saúde: 8.808/1990 e alei 8.142/1990. Financiamento do setor saúde
Municipalização do setor saúde. NOB-SUS 91, NOB-SUS 93, NOB-SUS 96 - NOAS-SUS 2002. Controle Social:
Conferências (municipal, estadual, nacional) de Saúde; Conselhos (local, municipal e estadual e nacional) de
Saúde. Papel do Ministério Público no Controle Social. Programas Agentes Comunitários de Saúde e Programa
Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º 648, de 28 de março de2006). Pacto pela
Saúde 2006 (Portaria n.º 399/GM de 22 de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS. Sistema de
Informação em Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em Saúde
(ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o SUS.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Obstetrícia: Endocrinologia da gravidez, propedêutica da gravidez,
diagnóstico da gravidez, estudo da bacia, assistência pré-natal, contratilidade uterina, mecanismo do parto,
assistência ao parto, puerpério, lactação, hiperêmese gravídica, doença hipertensiva específica da gravidez,
abortamento, neoplasias trofoblásticas gestacionais, placenta prévia, descolamento prematuro da placenta,
polidramnia, oligodramnia, amniorrex prematura, prenhez gemelar, prematuridade, gestação de alto risco,
doença hemolítica perinatal, diabeto melito, discinesias, sofrimento fetal agudo, distócias, rotura uterina e
lacerações do trajeto. Ginecologia: Propedêutica em ginecologia, corrimento genital, doenças sexualmente
transmissíveis, doença inflamatória pélvica aguda, dor pélvica crônica, endometriose, leiomioma uterino,
prolapso genital, abdome agudo, incontinência urinária de esforço, infecções do trato urinário, amenorréia,
malformações genitais, sangramento disfuncional do endométrio, síndrome dos ovários policísticos,
galactorréia, terapaia hormonal, planejamento familiar, climatério, neoplasia intra-epiteliais do trato genital
inferior, infecção pelo Papilomavírus Humano, doenças da mama, neoplasia benignas e malignas ginecológicas.
CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
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Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. LEGISLAÇAO DO SUS: Saúde Pública: aspectos evolutivos e
conceituais. Atenção Primária de Saúde; Conferência Internacional de Promoção da Saúde; Ações Integradas de
Saúde-AIS /SUDS/ SUS. Lei Orgânica da Saúde: 8.808/1990 e alei 8.142/1990. Financiamento do setor saúde
Municipalização do setor saúde. NOB-SUS 91, NOB-SUS 93, NOB-SUS 96 - NOAS-SUS 2002. Controle Social:
Conferências (municipal, estadual, nacional) de Saúde; Conselhos (local, municipal e estadual e nacional) de
Saúde. Papel do Ministério Público no Controle Social. Programas Agentes Comunitários de Saúde e Programa
Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º 648, de 28 de março de2006). Pacto pela
Saúde 2006 (Portaria n.º 399/GM de 22 de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS. Sistema de
Informação em Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em Saúde
(ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o SUS.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Patologia Palpebral; 2. Alterações do Sistema Lacrimal. 3. Patologia
Conjuntival; 4. Doenças da Córnea E Esclera; 5. Patologias do Cristalino; 6. Glaucomas; 7. Uveítes; 8. Tumores
Intraoculares; 9. Patologias da Retina; 10. Estrabismo; 11. Patologia Orbitária; 12. Lentes de Contato; 13.
Neuroftalmologia; 14. Trauma; 15. Ocular; 16. Cirurgia Ocular.
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Manejo reprodutivo em bovino de
corte e leite: aspectos zootécnicos, sanitários e nutricionais; Controle do ciclo estral e inseminação artificial.
Validação de um diagnóstico; Brucelose; Tuberculose; Raiva; Leishmaniose visceral; Leptospirose; Febre
aftosa. Controle de artrópodes e roedores; Requisitos técnicos na construção de estabelecimentos para
obtenção da carne de mamíferos e aves, processamento de leite fluido; Fluxograma operacional para obtenção
da carne de mamíferos e aves; Controle sanitário dos animais de abate: inspeção ante-morte e pós-morte;
Industrialização de produtos de carne e derivados; Condições higiênico-sanitárias para a produção do leite “in
natura”; Composição físico-química do leite e seus padrões regulamentares; Fraudes no leite e derivados;
Normas para a produção do leite “A”, “B”, “C” e Leite UHT; Qualidade do peixe fresco (inteiro e eviscerado) e
congelado. Nomenclatura de ovos e derivados e sistema de classificação; Requisitos de identidade e qualidade
do mel e derivados; Aplicação dos procedimentos baseados no sistema de análise de perigos e pontos críticos
de controle (APPCC), procedimentos padrão de higiene operacional (PPHO) e dos sistemas equivalentes, na
obtenção e processamento dos produtos de origem animal. Legislação Federal - Defesa Sanitária Animal;
Inspeção de produtos de origem animal; Alimentos para animais; Produtos veterinários; Programas do Mapaárea animal; Código de Proteção e Defesa do Consumidor; Fóruns internacionais de referência - Escritório
Internacional de Epizootias (OIE); Organização Panamericana de Saúde (OPS/OMS); Organização para
Agricultura e Alimentação (FAO); Comissão do Codex Alimentarius (FAO/OMS); Organização Mundial do
Comércio (OMC); Legislação Estadual – Lei n° 4.715, de 27 de julho de 1994 (Inspeção de POA) e Decreto n°
9.247, de 05 de dezembro de 1994 (Regulamento da Inspeção de POA); Decreto n° 9.248, de 05 de dezembro
de 1994 (Regulamento da Defesa Sanitária Animal); Lei n° 5.491, de 26 de agosto de 2005 (Criação da ADAPI)
e Decreto n° 12.074, de 30 de janeiro de 2006 (Regulamentação da ADAPI).
CARGO: NUTRICIONISTA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. LEGISLAÇÃO DO SUS: Saúde Pública: aspectos evolutivos e
conceituais. Atenção Primária de Saúde; Conferência Internacional de Promoção da Saúde; Ações Integradas
de Saúde- AIS /SUDS/ SUS. Lei Orgânica da Saúde: 8.808/1990 e alei 8.142/1990. Financiamento do setor
saúde Municipalização do setor saúde. NOB-SUS 91, NOB-SUS 93, NOB-SUS 96 - NOAS-SUS 2002. Controle
Social: Conferências (municipal, estadual, nacional) de Saúde; Conselhos (local, municipal e estadual e
nacional) de Saúde. Papel do Ministério Público no Controle Social. Programas Agentes Comunitários de Saúde
e Programa Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º 648, de 28 de março de2006).
Pacto pela Saúde 2006 (Portaria n.º 399/GM de 22 de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS.
Sistema de Informação em Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em
Saúde (ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o
SUS. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Planejamento de Programa em Educação Nutricional para escolar:
elementos básicos: - Diagnóstico sócio-econômico e cultural; - Diagnóstico antropométrico e de consumo
alimentar; - Seleção e organização dos objetivos e conteúdos; - Seleção e organização dos procedimentos de
ensino: métodos, técnicas e recursos didático-pedagógicos; - Seleção de procedimentos de avaliação. 2. Boas
Práticas de Manipulação e Higiene (GMP, BPH). 3. Segurança no trabalho em UAN: legislação e EPI’s. 4.
Alimentação e Nutrição: necessidades e recomendações para o escolar. 5. Política, programas e intervenções
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em alimentação e nutrição. 6. Vigilância nutricional. 7. Alimentação Escolar: atribuições gerais, específicas e
complementares do nutricionista.
CARGO: ODONTÓLOGO-CIRURGIÃO BUCOMAXILOFACIAL: DIAGNÓSTICO ORAL
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. LEGISLAÇÃO DO SUS: Saúde Pública: aspectos evolutivos e
conceituais. Atenção Primária de Saúde; Conferência Internacional de Promoção da Saúde; Ações Integradas de
Saúde-AIS /SUDS/ SUS. Lei Orgânica da Saúde: 8.808/1990 e alei 8.142/1990. Financiamento do setor saúde
Municipalização do setor saúde. NOB-SUS 91, NOB-SUS 93, NOB-SUS 96 - NOAS-SUS 2002. Controle Social:
Conferências (municipal, estadual, nacional) de Saúde; Conselhos (local, municipal e estadual e nacional) de
Saúde. Papel do Ministério Público no Controle Social. Programas Agentes Comunitários de Saúde e Programa
Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º 648, de 28 de março de2006). Pacto pela
Saúde 2006 (Portaria n.º 399/GM de 22 de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS. Sistema de
Informação em Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em Saúde
(ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o SUS.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Anamnese e exame clínico. Patologia clínica e outros exames
complementares, de uso rotineiro. Adequação ao uso da terapêutica cirúrgica odontológica. Planejamento do
ato operatório, Padrões cirúrgicos. Assepsia e antissepsia. A equipe cirúrgica e o pessoal auxiliar. Medidas
correlatas ao ato cirúrgico em Odontologia: Pré e pós-operatório, aos padrões cirúrgicos diversificados.
Indicação, prescrição, vias de administração e posologia dos medicamentos incluídos no arsenal farmacológico
da Odontologia. Anestesias locais para a cirurgia odontológica. Substâncias anestésicas de uso odontológico.
Drogas vaso-constritoras associadas aos anestésicos locais. Técnicas de anestesia para a mandíbula. Técnicas
de anestesia para a maxila. Acidentes e complicações das anestesias locais, prevenção e tratamento.
Esterilização do instrumental e do material cirúrgico. Sutura: conceito, indicações de uso, instrumental,
qualidades técnicas, tipos. Manobras de orientação à reparação tecidual: a punção, a drenagem. Exodontia via
alveolar. Técnicas cirúrgicas, instrumental, cuidados no pré e pós-operatório. Exodontia via não alveolar de
dentes irrompidos. Técnicas cirúrgicas, instrumental, necessidade e oportunidade de uso, cuidados no pré e
pós-operatório. Dentes não irrompidos, Acidentes cirúrgicos decorrentes de exodontia. Complicações advindas
da exodontia: conceito, classificação, prevenção, níveis de tratamento. Cistos do complexo maxilo-mandibular.
Neoplasias benignas da cavidade bucal e de estruturas anexas. Traumatologia facial: fraturas de mandíbula, da
maxila, do complexo zigomático – orbitário, naso-órbito-etmoidal e fraturas nasais - diagnóstico e tratamento.
Técnicas radiográficas extrabucais.
CARGO: ODONTÓLOGO/ENDODONTIA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. LEGISLAÇÃO DO SUS: Saúde Pública: aspectos evolutivos e
conceituais. Atenção Primária de Saúde; Conferência Internacional de Promoção da Saúde; Ações Integradas de
Saúde-AIS /SUDS/ SUS. Lei Orgânica da Saúde: 8.808/1990 e alei 8.142/1990. Financiamento do setor saúde
Municipalização do setor saúde. NOB-SUS 91, NOB-SUS 93, NOB-SUS 96 - NOAS-SUS 2002. Controle Social:
Conferências (municipal, estadual, nacional) de Saúde; Conselhos (local, municipal e estadual e nacional) de
Saúde. Papel do Ministério Público no Controle Social. Programas Agentes Comunitários de Saúde e Programa
Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º 648, de 28 de março de2006). Pacto pela
Saúde 2006 (Portaria n.º 399/GM de 22 de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS. Sistema de
Informação em Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em Saúde
(ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o SUS.
CONHECIMENTO ESPECIFICO: Estudo da anatomia topográfica, radiográfica e aspectos fundamentais da
cirurgia de acesso dos diferentes grupos dentais. Anomalias dentárias. Radiologia aplicada a Endodontia.
Etiopatogenia e diagnóstico das alterações pulpares e periapicais. Preparo do canal. Técnicas de
instrumentação. Tratamento endodôntico radical da polpa viva. Tratamento da polpa morta. Substâncias
químicas auxiliares da instrumentação. Medicação intracanal e sistêmica em Endodontia. Obturação do sistema
de canais radiculares. Tratamento dos casos de insucessos, retratamento e tratamento das lesões periapicais
refratárias. Tratamento endodôntico de dentes permanentes com rizogênese incompleta.
ODONTÓLOGO - PERIODONTIA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. LEGISLAÇÃO DO SUS: Saúde Pública: aspectos evolutivos e

19

conceituais. Atenção Primária de Saúde; Conferência Internacional de Promoção da Saúde; Ações Integradas de
Saúde-AIS /SUDS/ SUS. Lei Orgânica da Saúde: 8.808/1990 e alei 8.142/1990. Financiamento do setor saúde
Municipalização do setor saúde. NOB-SUS 91, NOB-SUS 93, NOB-SUS 96 - NOAS-SUS 2002. Controle Social:
Conferências (municipal, estadual, nacional) de Saúde; Conselhos (local, municipal e estadual e nacional) de
Saúde. Papel do Ministério Público no Controle Social. Programas Agentes Comunitários de Saúde e Programa
Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º 648, de 28 de março de2006). Pacto pela
Saúde 2006 (Portaria n.º 399/GM de 22 de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS. Sistema de
Informação em Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em Saúde
(ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o SUS.
CONHECIMENTO ESPECIFICO: Anatomia, histologia e fisiologia dos tecidos periodontais. Etiopatogenia das
doenças periodontais. Classificação das doenças periodontais. Fatores etiológicos determinantes,
predisponentes e modificadores – locais e sistêmicos. Microbiologia das doenças periodontais. Indicadores
clínicos e radiográficos das doenças periodontais: diagnóstico das doenças periodontais. Plano de tratamento
periodontal. Procedimentos básicos periodontais.Uso de agentes antimicrobianos e antibioticoterapia no
tratamento periodontal. Classificação e tratamento das lesões de furca. Objetivos e indicações das técnicas
cirúrgicas para acesso e eliminação das bolsas periodontais. Objetivos e indicações das técnicas cirúrgicas que
visam a correção de defeitos mucogengivais e cirurgia periodontal estética. Técnicas que visam a regeneração
dos tecidos periodontais. Correlação Trauma oclusal e Doença periodontal. Correlação periodontia e áreas afins.
Medicina periodontal. Urgências em Periodontia.Terapêutica aplicada a periodontia. Técnicas de anestesia local
aplicadas à clínica odontológica. Complicações derivadas do uso de anestesia local em clínica odontológica.
CARGO: ODONTOLÓGO/PSB e SAÚDE
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. LEGISLAÇÃO DO SUS: Saúde Pública: aspectos evolutivos e
conceituais. Atenção Primária de Saúde; Conferência Internacional de Promoção da Saúde; Ações Integradas de
Saúde-AIS /SUDS/ SUS. Lei Orgânica da Saúde: 8.808/1990 e alei 8.142/1990. Financiamento do setor saúde
Municipalização do setor saúde. NOB-SUS 91, NOB-SUS 93, NOB-SUS 96 - NOAS-SUS 2002. Controle Social:
Conferências (municipal, estadual, nacional) de Saúde; Conselhos (local, municipal e estadual e nacional) de
Saúde. Papel do Ministério Público no Controle Social. Programas Agentes Comunitários de Saúde e Programa
Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º 648, de 28 de março de2006). Pacto pela
Saúde 2006 (Portaria n.º 399/GM de 22 de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS. Sistema de
Informação em Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em Saúde
(ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o SUS.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: A Saúde como direito do cidadão e dever do Estado (CF / 88); campos de
atuação de Saúde Pública; Políticas de Saúde no Brasil / Sistema Único de Saúde – SUS: leis, normas, histórico,
princípios e diretrizes. Princípios e diretrizes do Programa de Saúde da Família - PSF. Recursos Humanos em
Odontologia. Índices Odontológicos: Índices de cárie dentária: CPOD, CPOS e CEO. Índice de higiene oral;
Índice de placa bacteriana. Levantamento Epidemiológico em odontologia. Promoção de saúde em odontologia.
Educação em saúde. Flúor: bioquímica, mecanismo de ação e toxicologia; Anamnese, exame clínico e exames
complementares. Cariologia. Biossegurança em Odontologia. Adequação do Meio Bucal. Tratamento Preventivo
das Regiões de Cicatrículas e Fissuras. Preparo Cavitário Moderno: Cavidades classes I, II, III, IV e V;
Cavidades atípicas. Matrizes e porta matrizes. Proteção do Complexo Dentina – Polpa. Tratamento conservador
da polpa. Diagnóstico e tratamento das alterações pulpares e periapicais. Cimentos. Sistemas Adesivos.
Materiais Restauradores. Noções de oclusão. Anestesia em Odontologia: técnicas, acidentes e complicações.
Cuidados pré e pós-operatório. Cirurgia Oral Menor: Indicações e contra-indicações. Urgências Odontológicas.
Traumatismo em dentes anteriores: Fraturas coronárias, fraturas radiculares e deslocamentos dentários.
Exodontia: indicações, contra-indicações, planejamento, técnicas, acidentes e complicações. Terapêutica e
Farmacologia Odontológica: prescrição, indicações e contra-indicações. Controle da dor em Odontologia. Lesões
fundamentais da mucosa bucal. Alterações dos tecidos mineralizados dos dentes. Diagnóstico e tratamento das
alterações periodontais. Processos infecciosos da cavidade bucal. Cistos e tumores da cavidade bucal. Lesões
pré-cancerosas. Processos proliferativos não neoplásicos da cavidade bucal. Doenças sistêmicas de interesse
para odontologia. Preparo cavitário em dentes decíduos. Cavidades atípicas. Cirurgia em Odontopediatria:
avulsões de dentes decíduos, ulectomia, dentes supranumerários. Frenectomia. Técnicas radiográficas
intrabucais. Anatomia radiográfica dento-maxilo-mandibular em radiografias periapicais e panorâmicas.
CARGO: PEDAGOGO
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão de texto. 2. Fonética e Fonologia: Encontro vocálico, encontro
consonantal e dígrafo. Divisão silábica. 3. Ortografia: Acentuação gráfica. Pontuação. Emprego porque/
porquê/ por que/ por quê. 4. Morfologia: Processo de formação de palavras. Classes Gramaticais
(Substantivo, Adjetivo, Artigo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, Crase, Conjunção, Interjeição).
5. Sintaxe: Frase. Oração e período. Tipos de Sujeito. Predicado. Objeto Direto e Indireto. 6. Concordância
Nominal e Verbal. 7. Regência Nominal e Verbal. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Fundamentos de
Educação: teorias e concepções pedagógicas. 2. Educação e Pedagogia. 3. Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB Lei nº 9394/96) 4. Diretrizes curriculares para a educação básica. 5. O projeto políticopedagógico da escola. 6. Pedagogo e atuação interdisciplinar. 7. Elementos da prática pedagógica. 8. O
processo de ensino na escola. 9. Planejamento didático: planejamento educacional; planejamento curricular;
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planejamento de ensino. 10. Etapas do planejamento de ensino. 11. Avaliação da aprendizagem. 12. Programas
de treinamento: elaboração e execução. 13. Estatuto da Criança e do Adolescente. 14. Ética profissional.
CARGO: PSICÓLOGO
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto-compreensão de texto. Conceitos. 2. Coesão – conceitos e mecanismos. 3.
Coerência textual – informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de texto e gêneros textuais. 5.
Variação lingüística: linguagem formal e informal. 6. Linguagem Figurada. 7. Semântica. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos
da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. 9. Ocorrência de crase. 10.
Ortografia oficial. 11. Acentuação gráfica. LEGISLAÇÃO DO SUS: Saúde Pública: aspectos evolutivos e
conceituais. Atenção Primária de Saúde; Conferência Internacional de Promoção da Saúde; Ações Integradas de
Saúde-AIS /SUDS/ SUS. Lei Orgânica da Saúde: 8.808/1990 e alei 8.142/1990. Financiamento do setor saúde
Municipalização do setor saúde. NOB-SUS 91, NOB-SUS 93, NOB-SUS 96 - NOAS-SUS 2002. Controle Social:
Conferências (municipal, estadual, nacional) de Saúde; Conselhos (local, municipal e estadual e nacional) de
Saúde. Papel do Ministério Público no Controle Social. Programas Agentes Comunitários de Saúde e Programa
Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º 648, de 28 de março de2006). Pacto pela
Saúde 2006 (Portaria n.º 399/GM de 22 de fevereiro de 2006). Política de Humanização no SUS. Sistema de
Informação em Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em Saúde
(ANVISA). Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o SUS.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Psicologia Clínica: 1. As principais teorias psicológicas em atendimento
clínico (criança, adolescente e adulto); >comportamental (Skinner); >centrada na Pessoa (Rogers); >Gestat
Terapia (Perls); >Psicanálise (Freud, Adler, Jung e Ana Freud); >Psicodrama (J. Moreno); >Análise
Transacional (Eric Berne). Psicologia do Desenvolvimento: 1. A teoria do desenvolvimento humano segundo
Jean Piaget. 2. A teoria interacionista do desenvolvimento humano: Vigotski. Psicologia Social: 01. Fatores
determinantes na Formação de desenvolvimento da Personalidade, Caráter e Temperamento. 2. Motivação
humana segundo Maslow e Me Clelland. 3. Atitudes: conceito, componentes, dimensões, mensurações, relação
das atitudes com outros fenômenos psíquicos. 4. Papeis Sociais: conceito papeis e personalidade, desvio de
papel, conflito de papeis. 5. Liderança e Personalidade: bases do poder social, estilos de liderança, liderança
orientada pela tarefa, liderança orientada pelas relações, o uso dos exames sociométricos nas relações de
poder. 6. O papel do psicólogo no acompanhamento familiar. 7. A Psicologia e a Saúde: o papel do psicólogo na
equipe multidisciplinar, a concepção de saúde e doença. 8. Saúde X Doença Mental: conceito de normalidade e
patologias, contribuições de psiquiatria, psicanálise e outras correntes de psicologia. 9. Psicopatologia:
produção de sintomas, aspectos estruturais e dinâmicos das neuroses, psicoses e personalidade anti-social. 10.
O Psicodiagnóstico: sua função, instrumentos disponíveis (entrevistas, testes de inteligência, teste aptidões,
testes projetivos, testes psicomotores, testes expressivos gráficos e psico-pedagógico) outras técnicas como o
psicodrama como instrumento auxiliar num processo de avaliação. 11. Tipos de laudo e parecer e suas
implicações éticas. 12. Intervenções do psicólogo nas técnicas psicoterápicas grupais, bem como no
atendimento a grupos familiares e grupos operativos. 13. Intervenção do psicólogo nos programas
ambulatoriais, hospitalares e comunitários. A Saúde Mental: 1. As políticas publicas relacionada com a saúde
e papel do psicólogo. Ética Profissional: Atuação do Psicólogo.
PROFESSOR CLASSE “B” – Nível I – 1ª à 4ª Séries/EDUCAÇÃO INFANTIL
1. LÍNGUA PORTUGUESA (Conhecimento Específico) - Fonética e Fonologia: Fonemas e letras,
classificação dos fonemas; Encontros Vocálicos, Encontros Consonantais e dígrafos; Sílaba: classificação das
palavras quanto ao número de sílabas; divisão silábica; classificação das palavras quanto à posição da sílaba
tônica. Ortografia: acentuação gráfica; por que – porque - por quê - porquê; significação das palavrassinônimos, antônimos, homônimos, parônimos. Morfologia: Estrutura das palavras; processos de formação de
palavras; Classe de Palavras variáveis: substantivo – classificação, flexão: gênero, número e grau; adjetivo:
classificação e flexão; pronome: classificação; Verbo – conjugações; modos verbais; tempos verbais; vozes
verbais; classificação dos verbos; classes de palavras invariáveis: Advérbio-classificação, flexão; Preposiçãoclassificação, combinação, contração; Conjunção-classificação. Sintaxe: Frase, oração, período; Termos
essenciais: sujeito e predicado; Concordância e regência (nominal e verbal) Termos integrantes: objeto direto e
objeto indireto, Termos acessórios: adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto. Figuras de Linguagem.
Compreensão e interpretação de texto. 2. Alfabetização (Conhecimento Específico) - Aspectos
conceituais e usos funcionais da escrita, psicogêneses da escrita, fatores psico-sociais e lingüísticos na
aquisição da leitura e da escrita, metodologias da alfabetização. O processo de letramento. 3. Didática:
Conceito e objeto; objetivos de Ensino; Conteúdo de Ensino; Metodologia de Ensino e Avaliação; Plano e
Planejamento. (componentes do planejamento). O Papel do Professor na sala de aula; O Processo EnsinoAprendizagem; A Educação como Agente de Mudança. 4. Fundamentos Teóricos Metodológicos e Legais
do Currículo: Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª à 4ª Séries: Breve Histórico; Princípios e Fundamentos;
A Proposta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental levando-se em consideração: promoção, repetência e
evasão. A Organização da Escolaridade por Ciclo. Organização do Conhecimento escolar; Área e Temas
Transversais; Objetivos, Conteúdos e Avaliação; Autonomia e Diversidade; Interação e Cooperação. 5. Gestão
e Organização do Trabalho Pedagógico: Administração escolar; Fundamentos sociais e políticos; Natureza
do trabalho pedagógico escolar; Relações interpessoais na instituição educativa; Projeto Pedagógico escolar.
Plano de Desenvolvimento Escolar-PDE. Tendências atuais de gestão escolar. 6. Legislação de Ensino: Lei de
Diretrizes e Bases – LDB 9394/96.
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PROFESSOR CLASSE “B” – Nível I – 1ª à 4ª Série/POLIVALÊNCIA
1. LÍNGUA PORTUGUESA (Conhecimento Específico) - Fonética e Fonologia: Fonemas e letras,
classificação dos fonemas; Encontros Vocálicos, Encontros Consonantais e dígrafos; Sílaba: classificação das
palavras quanto ao número de sílabas; divisão silábica; classificação das palavras quanto à posição da sílaba
tônica. Ortografia: acentuação gráfica; por que – porque - por quê - porquê; significação das palavrassinônimos, antônimos, homônimos, parônimos. Morfologia: Estrutura das palavras; processos de formação de
palavras; Classe de Palavras variáveis: substantivo – classificação, flexão: gênero, número e grau; adjetivo:
classificação e flexão; pronome: classificação; Verbo – conjugações; modos verbais; tempos verbais; vozes
verbais; classificação dos verbos; classes de palavras invariáveis: Advérbio- classificação, flexão; Preposiçãoclassificação, combinação, contração; Conjunção-classificação. Sintaxe: Frase, oração, período; Termos
essenciais: sujeito e predicado; Concordância e regência (nominal e verbal) Termos integrantes: objeto direto e
objeto indireto, Termos acessórios: adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto. Figuras de Linguagem.
Compreensão e interpretação de texto. 2. Alfabetização (Conhecimento Específico) - Aspectos
conceituais e usos funcionais da escrita, psicogêneses da escrita, fatores psico-sociais e lingüísticos na
aquisição da leitura e da escrita, metodologias da alfabetização. O processo de letramento. 3. Didática:
Conceito e objeto; objetivos de Ensino; Conteúdo de Ensino; Metodologia de Ensino e Avaliação; Plano e
Planejamento. (componentes do planejamento). O Papel do Professor na sala de aula; O Processo EnsinoAprendizagem; A Educação como Agente de Mudança. 4. Fundamentos Teóricos Metodológicos e Legais
do Currículo: Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª à 4ª Séries: Breve Histórico; Princípios e Fundamentos;
A Proposta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental levando-se em consideração: promoção, repetência e
evasão. A Organização da Escolaridade por Ciclo. Organização do Conhecimento escolar; Área e Temas
Transversais; Objetivos, Conteúdos e Avaliação; Autonomia e Diversidade; Interação e Cooperação. 5. Gestão
e Organização do Trabalho Pedagógico: Administração escolar; Fundamentos sociais e políticos; Natureza
do trabalho pedagógico escolar; Relações interpessoais na instituição educativa; Projeto Pedagógico escolar.
Plano de Desenvolvimento Escolar-PDE. Tendências atuais de gestão escolar. 6. Legislação de Ensino: Lei de
Diretrizes e Bases – LDB 9394/96.
PROFESSOR CLASSE “B” – Nível I – 1ª à 4ª Séries/CIÊNCIAS
LÍNGUA PORTUGUESA - 1. Língua Portuguesa - Fonética e Fonologia: Fonemas e letras, classificação dos
fonemas; Encontros Vocálicos, Encontros Consonantais e dígrafos; Sílaba: classificação das palavras quanto ao
número de sílabas; divisão silábica; classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Ortografia:
acentuação gráfica; por que – porque - por quê - porquê; significação das palavras-sinônimos, antônimos,
homônimos, parônimos. Morfologia: Estrutura das palavras; processos de formação de palavras; Classe de
Palavras variáveis: substantivo – classificação, flexão: gênero, número e grau; adjetivo: classificação e flexão;
pronome: classificação; Verbo – conjugações; modos verbais; tempos verbais; vozes verbais; classificação dos
verbos; classes de palavras invariáveis: Advérbio-classificação, flexão; Preposição-classificação, combinação,
contração; Conjunção-classificação. Sintaxe: Frase, oração, período; Termos essenciais: sujeito e predicado;
Concordância e regência (nominal e verbal) Termos integrantes: objeto direto e objeto indireto, Termos
acessórios: adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto. Figuras de Linguagem. Compreensão e
interpretação de texto. 2. Didática: Conceito e objeto; objetivos de Ensino; Conteúdo de Ensino;
Metodologia de Ensino e Avaliação; Plano e Planejamento. (componentes do planejamento). O Papel do
Professor na sala de aula; O Processo Ensino-Aprendizagem; A Educação como Agente de Mudança. 3.
Fundamentos Teóricos Metodológicos e Legais do Currículo: Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª à
4ª Séries: Breve Histórico; Princípios e Fundamentos; A Proposta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
levando-se em consideração: promoção, repetência e evasão. A Organização da Escolaridade por Ciclo.
Organização do Conhecimento escolar; Área e Temas Transversais; Objetivos, Conteúdos e Avaliação;
Autonomia e Diversidade; Interação e Cooperação. 4. Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico:
Administração escolar; Fundamentos sociais e políticos; Natureza do trabalho pedagógico escolar; Relações
interpessoais na instituição educativa; Projeto Pedagógico escolar. Plano de Desenvolvimento Escolar-PDE.
Tendências atuais de gestão escolar. 5. Legislação de Ensino: Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9394/96.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: O sistema solar: O universo, as estrelas e os planetas. A água, o ar e o solo.
A água: estados físicos e propriedades. O ar: composição química e noções de ar comprimido e ar rarefeito. O
solo: as camadas da terra, noções sobre rochas e minerais. Os seres vivos: Noções sobre origem, evolução e
classificação. Vertebrados e invertebrados: características gerais e classificação. Os grandes grupos vegetais:
características gerais e classificação. O corpo humano: órgão e funções. Noções sobre matéria e energia:
propriedades, estados da matéria e mudanças de estado. Noções sobre os fenômenos físicos e químicos.
Transformação de energia. Calor, temperatura, ondas, som e luz. Eletricidade e magnetismo. Noções sobre
misturas e soluções. Medidas e unidades. O ambiente. Conceitos em ecologia. Relações e adaptações dos seres
vivos. O homem e o ambiente. Noções sobre educação Ambiental. Noções sobre doenças humanas e
parasitárias. Noções sobre alimentação
CARGO: PROFESSOR CLASSE “B” – Nível I – 1ª à 4ª Séries/ENSINO RELIGIOSO
1. LÍNGUA PORTUGUESA - Fonética e Fonologia: Fonemas e letras, classificação dos fonemas; Encontros
Vocálicos, Encontros Consonantais e dígrafos; Sílaba: classificação das palavras quanto ao número de sílabas;
divisão silábica; classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Ortografia: acentuação gráfica;
por que – porque - por quê - porquê; significação das palavras-sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos.
Morfologia: Estrutura das palavras; processos de formação de palavras; Classe de Palavras variáveis:
substantivo – classificação, flexão: gênero, número e grau; adjetivo: classificação e flexão; pronome:
classificação; Verbo – conjugações; modos verbais; tempos verbais; vozes verbais; classificação dos verbos;
classes de palavras invariáveis: Advérbio-classificação, flexão; Preposição-classificação, combinação, contração;
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Conjunção-classificação. Sintaxe: Frase, oração, período; Termos essenciais: sujeito e predicado;
Concordância e regência (nominal e verbal) Termos integrantes: objeto direto e objeto indireto, Termos
acessórios: adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto. Figuras de Linguagem. Compreensão e
interpretação de texto. 2. Didática: Conceito e objeto; objetivos de Ensino; Conteúdo de Ensino;
Metodologia de Ensino e Avaliação; Plano e Planejamento. (componentes do planejamento). O Papel do
Professor na sala de aula; O Processo Ensino-Aprendizagem; A Educação como Agente de Mudança. 3.
Fundamentos Teóricos Metodológicos e Legais do Currículo: Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª à
4ª Séries: Breve Histórico; Princípios e Fundamentos; A Proposta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
levando-se em consideração: promoção, repetência e evasão. A Organização da Escolaridade por Ciclo.
Organização do Conhecimento escolar; Área e Temas Transversais; Objetivos, Conteúdos e Avaliação;
Autonomia e Diversidade; Interação e Cooperação. 4. Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico:
Administração escolar; Fundamentos sociais e políticos; Natureza do trabalho pedagógico escolar; Relações
interpessoais na instituição educativa; Projeto Pedagógico escolar. Plano de Desenvolvimento Escolar-PDE.
Tendências atuais de gestão escolar. 5. Legislação de Ensino: Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9394/96.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Alteridade: O Eu; Eu sou eu com o outro; Eu e outro somos nós; Os
valores se aproximam; Eu e o outro Eu 2. Símbolos religiosos: Lembranças na vida da pessoa; Os símbolos
religiosos na vida das pessoas; A força do símbolo em re-unir; Os símbolos religiosos são significativos e
necessários para as Tradições Religiosas se expressarem; Os símbolos religiosos intensificam a relação com o
Transcendente. 3. A idéia do Transcendente: Os símbolos religiosos e o Transcendente; Os símbolos
religiosos dão idéia do Transcendente; A idéia do transcendente constrói-se de maneiras diversas. 4. História
das narrativas sagradas orais e escritas: Os acontecimentos religiosos são fatos marcantes; Os
acontecimentos religiosos são as origens de mitos e segredos sagrados; Os mitos e segredos na história dos
povos; Palavra sagrada para os povos. 5. Rituais: Celebrações tornam-se práticas religiosas; Grandes
acontecimentos e as representações do Transcendente; A busca do Transcendente em práticas religiosas; As
práticas religiosas e os desígnios do Transcendente; As práticas religiosas e os mistérios. 6. Divindades: As
práticas religiosas e a relação com o Transcendente; As práticas religiosas e as representações do
Transcendente; As representações do Transcendente (valor supremo do povo); As expressões da relação com o
Transcendente.
CARGO: PROFESSOR CLASSE “B”-Nível I - 1ª à 8ª Séries/EDUCAÇÃO FÍSICA
1. LÍNGUA PORTUGUESA: O texto: conceitos. Compreensão de textos. Fatores de textualidade: coesãoconceitos e mecanismos de coesão; coerência-conceitos. Informatividade e intertextualidade. Tipos e gêneros
textuais. Linguagem: formal e informal; linguagem figurada. 3. Semântica-relações de sentido-sinônimos;
antônimos; parônimos; homônimos; hipônimos e hiperônimos. Fonética e fonologia. Fonemas e letras; dígrafos
e encontros vocálicos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e acentuação tônica.
Morfossintaxe-estrutura e formação das palavras. Classes de palavras-emprego e flexão. Frase e oração.
Termos da oração. Vocativo e aposto. O período; classificação das orações coordenadas e subordinadas.
Sintaxe de regência e sintaxe de concordância-nominal e verbal. Ocorrência de crase. Ortografia. Acentuação
gráfica. 2. Didática: Conceito, objetivo e divisão. O papel da Didática no trabalho docente. Processo de EnsinoAprendizagem. Funções sociais da Escola. Planejamento de Ensino: Objetivos. Conteúdos. Metodologia
Recursos e Avaliação da Aprendizagem. Interação professor-aluno. Elementos do Processo Ensinoaprendizagem docente. A Educação como agente de mudanças. A função social da Escola. A avaliação no
processo de ensino/aprendizagem. 3. Fundamentos Teóricos Metodológicos e Legais do Currículo:
Parâmetros Curriculares Nacionais de acordo com a área de atuação: Introdução, Histórico; Princípios e
Fundamentos. A Proposta do Ensino Fundamental: promoção, repetência e evasão; A Organização da
Escolaridade por Ciclo. Organização do Conhecimento escolar; Área e Temas Transversais; Objetivos,
Conteúdos e Avaliação; Autonomia e Diversidade; Interação e Cooperação. 4. Gestão e Organização do
Trabalho Pedagógico: Administração escolar; Fundamentos sociais e políticos; Natureza do trabalho
pedagógico escolar; Relações interpessoais na instituição educativa; Projeto Pedagógico escolar. Plano de
Desenvolvimento Escolar - PDE. Tendências atuais de gestão escolar. 5. Legislação de Ensino – Lei de
Diretrizes e Bases – LDB 9394/96. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Educação Física Escolar: Histórico;
Conceituação; Objeto de Estudo e Objetivos. 2. Concepções e Tendências da Educação Física. 3. Metodologia do
Ensino da Educação Física Escolar: Adequação dos conteúdos nos ciclos do Ensino Fundamental; Avaliação em
Educação Escolar. 4. Conteúdos da Cultura Corporal de Movimentos: Jogos; Lutas; Ginásticas; Danças;
Esportes. 5. Iniciação Desportiva: Esporte Educacional; Fundamentação Técnica, Tática e Noções de regras do
esporte: Futebol, Futsal, Voleibol, Basquetebol e Handebol.
CARGO: PROFESSOR CLASSE “B”- Nível I - 1ª à 8ª Séries/INFORMÁTICA
1. LÍNGUA PORTUGUESA: O texto: conceitos. Compreensão de textos. Fatores de textualidade: coesãoconceitos e mecanismos de coesão; coerência-conceitos. Informatividade e intertextualidade. Tipos e gêneros
textuais. Linguagem: formal e informal; linguagem figurada. Semântica-relações de sentido-sinônimos;
antônimos; parônimos; homônimos; hipônimos e hiperônimos. Fonética e fonologia. Fonemas e letras; dígrafos
e encontros vocálicos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e acentuação tônica.
Morfossintaxe-estrutura e formação das palavras. Classes de palavras-emprego e flexão. Frase e oração.
Termos da oração. Vocativo e aposto. O período; classificação das orações coordenadas e subordinadas.
Sintaxe de regência e sintaxe de concordância-nominal e verbal. Ocorrência de crase. Ortografia. Acentuação
gráfica. 2. Didática: Conceito, objetivo e divisão. O papel da Didática no trabalho docente. Processo de EnsinoAprendizagem. Funções sociais da Escola. Planejamento de Ensino: Objetivos. Conteúdos. Metodologia
Recursos e Avaliação da Aprendizagem. Interação professor-aluno. Elementos do Processo Ensinoaprendizagem docente. A Educação como agente de mudanças. A função social da Escola. A avaliação no
processo de ensino/aprendizagem. 3. Fundamentos Teóricos Metodológicos e Legais do Currículo:
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Parâmetros Curriculares Nacionais de acordo com a área de atuação: Introdução, Histórico; Princípios e
Fundamentos. A Proposta do Ensino Fundamental: promoção, repetência e evasão; A Organização da
Escolaridade por Ciclo. Organização do Conhecimento escolar; Área e Temas Transversais; Objetivos,
Conteúdos e Avaliação; Autonomia e Diversidade; Interação e Cooperação. 4. Gestão e Organização do
Trabalho Pedagógico: Administração escolar; Fundamentos sociais e políticos; Natureza do trabalho
pedagógico escolar; Relações interpessoais na instituição educativa; Projeto Pedagógico escolar. Plano de
Desenvolvimento Escolar - PDE. Tendências atuais de gestão escolar. 5. Legislação de Ensino – Lei de
Diretrizes e Bases – LDB 9394/96. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Linguagens de Programação: Variáveis
e atributos. Tipos primitivos e estruturados. 2. Controle de fluxo de execução nos níveis de expressões,
instruções e subprogramas. 3. Passagem de parâmetros. 4. Paradigmas de programação: imperativo, funcional,
lógico e orientado a objetos. 5. Arquitetura de computador: processadores e memórias. Memória virtual.
Barramentos. Dispositivos de entrada e saída. Códigos de correção e detecção de erros. Controladores.
Processamento escalar. Formato de instruções. Endereçamento. 6. Sistemas Operacionais: Processos.
Escalonamento. Paginação e Segmentação. Paralelismo e Concorrência. Sincronização. Monitores e semáforos.
Sistemas Operacionais Windows e Unix. 7. Redes de computadores: especificação RM-OSI da ISO. Protocolo
TCP/IP. Internet e Intranet. Correio Eletrônico. Navegadores. Segurança das informações. Vírus em
computadores. Senhas seguras. Criptografia de dados: transposição e substituição. Chaves Públicas e
Simétricas. 8. Softwares Aplicativos: editoração de textos (Word), planilhas eletrônicas (Excel), software de
apresentação (Power Point).
CARGO: PROFESSOR CLASSE “B” - Nível I - 5ª à 8ª Séries/INGLÊS
1. LÍNGUA PORTUGUESA: O texto: conceitos. Compreensão de textos. Fatores de textualidade: coesãoconceitos e mecanismos de coesão; coerência-conceitos. Informatividade e intertextualidade. Tipos e gêneros
textuais. Linguagem: formal e informal; linguagem figurada. Semântica-relações de sentido-sinônimos;
antônimos; parônimos; homônimos; hipônimos e hiperônimos. Fonética e fonologia. Fonemas e letras;
dígrafos e encontros vocálicos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e acentuação tônica.
Morfossintaxe-estrutura e formação das palavras. Classes de palavras-emprego e flexão. Frase e oração.
Termos da oração. Vocativo e aposto. O período; classificação das orações coordenadas e subordinadas.
Sintaxe de regência e sintaxe de concordância-nominal e verbal. Ocorrência de crase. Ortografia. Acentuação
gráfica. 2. Didática: Conceito, objetivo e divisão. O papel da Didática no trabalho docente. Processo de EnsinoAprendizagem. Funções sociais da Escola. Planejamento de Ensino: Objetivos. Conteúdos. Metodologia
Recursos e Avaliação da Aprendizagem. Interação professor-aluno. Elementos do Processo Ensinoaprendizagem docente. A Educação como agente de mudanças. A função social da Escola. A avaliação no
processo de ensino/aprendizagem. 3. Fundamentos Teóricos Metodológicos e Legais do Currículo:
Parâmetros Curriculares Nacionais de acordo com a área de atuação: Introdução, Histórico; Princípios e
Fundamentos. A Proposta do Ensino Fundamental: promoção, repetência e evasão; A Organização da
Escolaridade por Ciclo. Organização do Conhecimento escolar; Área e Temas Transversais; Objetivos,
Conteúdos e Avaliação; Autonomia e Diversidade; Interação e Cooperação. 4. Gestão e Organização do
Trabalho Pedagógico: Administração escolar; Fundamentos sociais e políticos; Natureza do trabalho
pedagógico escolar; Relações interpessoais na instituição educativa; Projeto Pedagógico escolar. Plano de
Desenvolvimento Escolar - PDE. Tendências atuais de gestão escolar. 5. Legislação de Ensino – Lei de
Diretrizes e Bases – LDB 9394/96. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Reading comprehension. 2.
Grammar: 2.1. Articles. 2.2. Nouns. 2.3. Adjectives. 2.4. Verbs. 2.5. Adverbs. 2.6. Pronouns. 2.6.1. Object.
2.6.2. Subject. 2.6.3. Reflexive and demonstratives. 2.7. Prepositions. 2.8. Possessive-adjectives and
pronouns. 2.9. Conjunctions. 2.10. Suffixes and prefixes.
CARGO: PROFESSOR CLASSE “B” – Nível I – 5ª à 8ª Séries/ HISTÓRIA
1. LÍNGUA PORTUGUESA: O texto: conceitos. Compreensão de textos. Fatores de textualidade: coesãoconceitos e mecanismos de coesão; coerência-conceitos. Informatividade e intertextualidade. Tipos e gêneros
textuais. Linguagem: formal e informal; linguagem figurada. Semântica-relações de sentido-sinônimos;
antônimos; parônimos; homônimos; hipônimos e hiperônimos. Fonética e fonologia. Fonemas e letras;
dígrafos e encontros vocálicos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e acentuação tônica.
Morfossintaxe-estrutura e formação das palavras. Classes de palavras-emprego e flexão. Frase e oração.
Termos da oração. Vocativo e aposto. O período; classificação das orações coordenadas e subordinadas.
Sintaxe de regência e sintaxe de concordância-nominal e verbal. Ocorrência de crase. Ortografia. Acentuação
gráfica. 2. Didática: Conceito, objetivo e divisão. O papel da Didática no trabalho docente. Processo de EnsinoAprendizagem. Funções sociais da Escola. Planejamento de Ensino: Objetivos. Conteúdos. Metodologia
Recursos e Avaliação da Aprendizagem. Interação professor-aluno. Elementos do Processo Ensinoaprendizagem docente. A Educação como agente de mudanças. A função social da Escola. A avaliação no
processo de ensino/aprendizagem. 3. Fundamentos Teóricos Metodológicos e Legais do Currículo:
Parâmetros Curriculares Nacionais de acordo com a área de atuação: Introdução, Histórico; Princípios e
Fundamentos. A Proposta do Ensino Fundamental: promoção, repetência e evasão; A Organização da
Escolaridade por Ciclo. Organização do Conhecimento escolar; Área e Temas Transversais; Objetivos,
Conteúdos e Avaliação; Autonomia e Diversidade; Interação e Cooperação. 4. Gestão e Organização do
Trabalho Pedagógico: Administração escolar; Fundamentos sociais e políticos; Natureza do trabalho
pedagógico escolar; Relações interpessoais na instituição educativa; Projeto Pedagógico escolar. Plano de
Desenvolvimento Escolar - PDE. Tendências atuais de gestão escolar. 5. Legislação de Ensino – Lei de
Diretrizes e Bases – LDB 9394/96. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. O Piauí: Formação Histórica do Piauí. 2.
As lutas pela Consolidação do Império. 3. O Piauí republicano. 4. Brasil: Colônia; Império e República. 5. Brasil
Contemporâneo: a Democracia, um longo percurso, as contradições e as perspectivas. 6. O Mundo Antigo: a
civilização Greco-Romana. 7. O mundo medieval: a Igreja, a economia e a sociedade. 8. Bases da
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Modernidade: o Estado Moderno, a Ciência Moderna, o Renascimento, o Humanismo e as revoluções burguesas.
9. A Revolução Industrial. 10. O Imperialismo ocidental. 11. As Guerras Mundiais. 12. O Mundo
Contemporâneo: a Era da Globalização, desafios e perspectivas.
CARGO: PROFESSOR CLASSE “B” – Nível I – 5ª à 8ª Séries/MATEMÁTICA
1. LÍNGUA PORTUGUESA: O texto: conceitos. Compreensão de textos. Fatores de textualidade: coesãoconceitos e mecanismos de coesão; coerência-conceitos. Informatividade e intertextualidade. Tipos e gêneros
textuais. Linguagem: formal e informal; linguagem figurada. Semântica-relações de sentido-sinônimos;
antônimos; parônimos; homônimos; hipônimos e hiperônimos. Fonética e fonologia. Fonemas e letras; dígrafos
e encontros vocálicos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e acentuação tônica.
Morfossintaxe-estrutura e formação das palavras. Classes de palavras-emprego e flexão. Frase e oração.
Termos da oração. Vocativo e aposto. O período; classificação das orações coordenadas e subordinadas.
Sintaxe de regência e sintaxe de concordância-nominal e verbal. Ocorrência de crase. Ortografia. Acentuação
gráfica. 2. Didática: Conceito, objetivo e divisão. O papel da Didática no trabalho docente. Processo de EnsinoAprendizagem. Funções sociais da Escola. Planejamento de Ensino: Objetivos. Conteúdos. Metodologia
Recursos e Avaliação da Aprendizagem. Interação professor-aluno. Elementos do Processo Ensinoaprendizagem docente. A Educação como agente de mudanças. A função social da Escola. A avaliação no
processo de ensino/aprendizagem. 3. Fundamentos Teóricos Metodológicos e Legais do Currículo:
Parâmetros Curriculares Nacionais de acordo com a área de atuação: Introdução, Histórico; Princípios e
Fundamentos. A Proposta do Ensino Fundamental: promoção, repetência e evasão; A Organização da
Escolaridade por Ciclo. Organização do Conhecimento escolar; Área e Temas Transversais; Objetivos,
Conteúdos e Avaliação; Autonomia e Diversidade; Interação e Cooperação. 4. Gestão e Organização do
Trabalho Pedagógico: Administração escolar; Fundamentos sociais e políticos; Natureza do trabalho
pedagógico escolar; Relações interpessoais na instituição educativa; Projeto Pedagógico escolar. Plano de
Desenvolvimento Escolar - PDE. Tendências atuais de gestão escolar. 5. Legislação de Ensino – Lei de
Diretrizes e Bases – LDB 9394/96. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Conjunto: Operações e propriedades. 2.
Raciocínio Lógico. 3. Sistema de numeração: operações. Numa base qualquer. 4. Conjuntos numéricos:
Operações fundamentais e propriedades, Radiciação e potenciação, Equação e Inequação do primeiro e
segundo grau. Máximo divisor comum e Mínimo múltiplo comum; Operações algébricas. 5. Números
proporcionais: Razão, e Proporção; Divisão proporcional, Regra de três, Porcentagem, Juros. 6. Geometria
Plana: Unidades de medidas; área das principais figuras planas, 7. Trigonometria no triângulo retângulo:
Razões trigonométricas, resolução de triângulos retângulos. 8. Problemas envolvendo os itens do programa.
CARGO: PROFESSOR CLASSE “B” – Nível I – 5ª à 8ª Séries/PORTUGUÊS
1. LÍNGUA PORTUGUESA: O texto-conceitos. Compreensão de textos. Fatores de textualidade: coesãoconceitos e mecanismos; coerência: conceitos. Conhecimento de mundo e conhecimento partilhado;
contextualizadores; informatividade; intertextualidade; implícitos e inferências. Relação entre coesão e
coerência textuais e a construção do sentido do texto. Tipos de texto e gêneros textuais; Linguagem formal e
informal. Oralidade e escrita. Linguagem figurada. Semântica – relações de sentido: sinônimos; antônimos;
parônimos; homônimos; hiperônimos e hipônimos. Ambigüidade e polissemia. Fonética e fonologia. Fonemas e
letras. Dígrafos; encontros vocálicos. Sílaba: classificação das palavras quanto ao número de sílabas e quanto à
acentuação tônica; Morfossintaxe. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras-emprego e flexão.
Frase e oração. Termos da oração. Vocativo e aposto. O período. Classificação do período e das orações
coordenadas e subordinadas Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal. Ocorrência de crase.
Ortografia. Acentuação gráfica. 9. Pontuação. 2. Literatura: Escolas literárias. Romantismo, Realismo e
Modernismo no Brasil-características e principais autores. 3. Didática: Conceito, objetivo e divisão. O papel da
Didática no trabalho docente. Processo de Ensino-Aprendizagem. Funções sociais da Escola. Planejamento de
Ensino: Objetivos. Conteúdos. Metodologia Recursos e Avaliação da Aprendizagem. Interação professor-aluno.
Elementos do Processo Ensino-aprendizagem docente. A Educação como agente de mudanças. A função social
da Escola. A avaliação no processo de ensino/aprendizagem. 4. Fundamentos Teóricos Metodológicos e
Legais do Currículo: Parâmetros Curriculares Nacionais de acordo com a área de atuação: Introdução,
Histórico; Princípios e Fundamentos. A Proposta do Ensino Fundamental: promoção, repetência e evasão; A
Organização da Escolaridade por Ciclo. Organização do Conhecimento escolar; Área e Temas Transversais;
Objetivos, Conteúdos e Avaliação; Autonomia e Diversidade; Interação e Cooperação. 5. Gestão e
Organização do Trabalho Pedagógico: Administração escolar; Fundamentos sociais e políticos; Natureza do
trabalho pedagógico escolar; Relações interpessoais na instituição educativa; Projeto Pedagógico escolar. Plano
de Desenvolvimento Escolar - PDE. Tendências atuais de gestão escolar. 6. Legislação de Ensino – Lei de
Diretrizes e Bases – LDB 9394/96.
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ANEXO - II
TABELA DE TÍTULOS

DISCRIMINAÇÃO
I - Pós-Graduação na área específica do cargo:
. Título de Doutor
. Título de Mestre
. Título de Especialização Lato Sensu ou residência médica com carga horária
mínima de 360 horas
II - Na área específica do cargo:
. Curso com carga horária mínima de 180 horas
. Curso com carga horária mínima de 40 horas
. Curso Ministrado com carga horária mínima de 40 horas.
III - Trabalho científico apresentado em congressos, seminários, simpósios e similares
(na área específica do cargo)
IV - Participação em congressos, seminários, simpósios e similares com carga horária
mínima de 40 horas (na área especifica do cargo).
V - Experiência de estágio na área específica do cargo com carga horária mínima de
160 horas (exceto estágio curricular obrigatório).
Experiência Profissional na área específica do cargo para cargos de nível superior.
VI

------------------------------------------------------------------------------------------Experiência profissional para o cargo de professor da classe B.
Para efeito do item VI será considerado 0,5 por ano ou fração superior a 06 (seis)
meses.
Obs:

PONTOS

LIMITES DE
PONTOS

2,0
1,5
1,0

4,0
3,0
2,0

1,0
0,5
0,5

1,0
0,5
0,5

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

0,5

1,0

5,0

Nota máxima a ser atribuída:
15 (quinze) pontos para nível superior (exceto professor);
19 (dezenove) pontos para o cargo de professor.
A pontuação referente aos títulos de Pós-Graduação (item I) é concomitante.
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