PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Dr. Paulo de Lima Corrêa, 01 – Centro - 14300-000 – (16) 3761-2999

EDITAL DE ABERTURA
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2018
A Prefeitura Municipal de Batatais, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão de Concurso
Público, torna público na forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal a abertura de
inscrições ao Concurso Público de Provas e de Provas e Títulos, que será realizado pelo
INSTITUTO INDEC (Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação) para
provimento de vagas e formação de cadastro reserva dos empregos públicos abaixo especificados,
sob o regime da Consolidação das leis de Trabalho – CLT. O Concurso Público será regido pelas
instruções especiais constante no presente instrumento e demais legislações pertinentes.
I - INSTRUÇÕES ESPECIAIS
EMPREGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Valor de
Inscrição
R$

Horas/
Semanal

Salário
R$

06+
*CR

40 horas

1.362,71

Ensino Fundamental
Completo

35,00

40 horas

1.630,22

Ensino Fundamental
Completo

35,00

1.630,22

Ensino Fundamental
Completo

35,00

Cód.

Empregos

01

Agente de Conservação e
Limpeza
(Coletor de Lixo)

02

Agente da Construção e
Manutenção (Encanador)

02+
*CR

Agente da Construção e
Manutenção (Eletricista)

02+
*CR

04

Agente da Construção e
Manutenção (Pedreiro)

02+
*CR

40 horas

1.630,22

Ensino Fundamental
Completo

35,00

05

Jardineiro

04+
*CR

40 horas

1.418,48

Ensino Fundamental
Completo

35,00

06

Motorista

06+
*CR

40 horas

1.630,22

07

Servente

10+
*CR

40 horas

1.362,71

03

Vagas

40 horas

Requisitos Básicos

Ensino Fundamental
Completo e possuir CNH
na categoria “D” ou
superior
Ensino Fundamental
Completo

35,00

35,00
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EMPREGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO

Cód.

08

09

Empregos

Agente Comunitário de
Saúde - ESF III

Agente Comunitário de
Saúde - ESF IV

Vagas

01+
*CR

01+
*CR

10

Agente Comunitário de
Saúde - ESF V

03+
*CR

11

Agente Comunitário de
Saúde - ESF VI

01+
*CR

12

Agente Comunitário de
Saúde - ESF VII

03+
*CR

13

Agente Comunitário de
Saúde - ESF VIII

01+
*CR

14

Agente Comunitário de
Saúde - ESF IX

02+
*CR

15

Agente Comunitário de
Saúde – UBS São Carlos

04+
*CR

Horas/
Semanal

40 horas

40 horas

40 horas

40 horas

40 horas

40 horas

40 horas

40 horas

Salário
R$

1.362,71

1.362,71

1.362,71

1.362,71

1.362,71

1.362,71

1.362,71

1.362,71

Requisitos Básicos
Ensino Médio Completo e
residir na área de
abrangência no momento
da admissão
Ensino Médio Completo e
residir na área de
abrangência no momento
da admissão
Ensino Médio Completo e
residir na área de
abrangência no momento
da admissão
Ensino Médio Completo e
residir na área de
abrangência no momento
da admissão
Ensino Médio Completo e
residir na área de
abrangência no momento
da admissão
Ensino Médio Completo e
residir na área de
abrangência no momento
da admissão
Ensino Médio Completo e
residir na área de
abrangência no momento
da admissão
Ensino Médio Completo e
residir na área de
abrangência no momento
da admissão

Valor de
Inscrição
R$

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00
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16

Agente Administrativo
(Escriturário)

10+
*CR

1.630,22

Ensino Médio Completo e
Conhecimentos em
Informática

50,00

17

Agente Administrativo
(Recepcionista)

10 +
*CR

40 horas

1.630,22

Ensino Médio Completo e
Conhecimentos em
Informática

50,00

18

Agente de Combate as
Endemias

06+
*CR

40 horas

1.362,71

Ensino Médio Completo

50,00

19

Agente Leiturista

02+
*CR

40 horas

1.418,48

Ensino Médio Completo

50,00

20

Agente de Saneamento

02+
*CR

40 horas

2.315,64

Ensino Médio Completo

50,00

21

Atendente de
Consultório Dentário

03+
*CR

40 horas

1.418,48

Ensino Médio Completo e
registro no CRO

50,00

22

Auxiliar de Serviço de
Saúde
(Auxiliar de Farmácia)

23

24

40 horas

Ensino Médio Completo e
Curso de Auxiliar de
Farmácia com o mínimo
de 100 horas

02+
*CR

40 horas

1.897,10

50,00

Fiscal

02+
*CR

40 horas

1.802,51

Ensino Médio Completo

50,00

Fiscal de Tributação

01+
*CR

40 horas

1.802,51

Ensino Médio Completo

50,00

50,00

25

Guarda Municipal

06+
*CR

40 horas

1.362,71

Ensino Médio Completo e
possuir CNH na categoria
“A” e “B” ou superior

26

Guia Turístico

01+
*CR

40 horas

1.643,80

Ensino Médio Completo

50,00

27

Operador da ETA

02+
*CR

40 horas

1.513,65

Ensino Médio Completo

50,00

1.643,80

Ensino Médio Completo e
possuir CNH na categoria
“C” ou superior

50,00

28

Operador de Máquinas

02+
*CR

40 horas
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29

30

Supervisor de Agente
Comunitário de Saúde
Técnico em
Eletroencéfalograma

31

Técnico em Enfermagem

32

Técnico em Informática

33

34

35

Técnico em Radiologia
Médica

Técnico em Segurança
do Trabalho

Topógrafo

01+
*CR

01+
*CR

05+
*CR

02+
*CR

02+
*CR

01+
*CR

01+
*CR

40 horas

40 horas

2.315,64

Ensino Médio Completo

50,00

2.377,66

Ensino Médio Completo
com Curso Técnico em
Eletroencéfalograma

50,00

Ensino Médio Completo
com Curso Técnico em
Enfermagem e registro no
COREN

40 horas

2.621,48

40 horas

2.377,66

Ensino Médio Completo
com Curso Técnico em
Informática

50,00

2.398,73

Ensino Médio Completo
com Curso Técnico em
Radiologia

50,00

2.377,66

Ensino Médio Completo
com Curso Técnico em
Segurança do Trabalho

50,00

2.049,56

Ensino Médio Completo
com formação específica
na área

50,00

24 horas

40 horas

40 horas

50,00

EMPREGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR
Cód.

Empregos

Vagas

36

Arquiteto

01+
*CR

37

38

Assistente Social

Bibliotecário

08+
*CR
01+
*CR

Horas/
Semanal

Salário
R$

30 horas

4.449,59 Ensino Superior Completo
e registro na CREA

30 horas

40 horas

Requisitos Básicos

Ensino Superior Completo
4.449,59
em Serviço Social e
registro no CRESS
Ensino Superior Completo
em Biblioteconomia e
2.598,17
registro no CRB

Valor de
Inscrição
R$
75,00

75,00

75,00
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39

40

Contador

Dentista

*CR

02+
*CR

41

Diretor de Controle e
Fiscalização Ambiental

01+
*CR

42

Enfermeiro

43

Engenheiro Civil

40 horas

6.154,84

Ensino Superior Completo
em Contabilidade e
registro no CRC

75,00

20 horas

Ensino Superior Completo
4.449,59 em Odontologia e registro
no CRO

75,00

40 horas

4.449,59

08+
*CR

40 horas

5.607,71

01+

30 horas

4.449,59

40 horas

4.449,59

*CR
44

Farmacêutico

02+
*CR

Formação superior em
áreas ambientais.
Engenharia Ambiental,
Engenharia Civil (com
especialização em meio
ambiente), Engenharia
Florestal, Engenharia
Agrônoma, Engenharia
Sanitária, Agronomia,
Arquitetura, Geologia.

Ensino Superior Completo
em Enfermagem e registro
no COREN

Ensino Superior Completo
em Engenharia Civil e
registro no CREA
Ensino Superior Completo
em Farmácia e registro no
CRF

45

Fisioterapeuta

01+
*CR

30 horas

Ensino Superior Completo
4.449,59 em Fisioterapia e registro
no CREFITO

46

Médico Auditor

01+
*CR

20 horas

4.449,59

47

Médico Cardiologista

01+
*CR

20 horas

4.449,59

Ensino Superior Completo
em Medicina,
especialização na área e
registro no CRM
Ensino Superior Completo
em Medicina,
especialização na área e
registro no CRM

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00
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48

49

Médico Cirurgião Geral

Médico Cirurgião
Vascular

01+
*CR

01+
*CR

20 horas

20 horas

4.449,59

Ensino Superior Completo
em Medicina, Residência
Médica na área e registro
no CRM

Ensino Superior Completo
4.449,59 em Medicina, Residência
Médica na área e registro
no CRM

50

Médico Clinico Geral

02+
*CR

20 horas

Ensino Superior Completo
4.449,59 em Medicina e registro no
CRM

51

Médico Dermatologista

01+
*CR

20 horas

4.449,59

52

Médico Emergencialista

03+
*CR

40 horas

7.119,29

53

Médico do Trabalho Perito

01+
*CR

20 horas

4.449,59

54

Médico
Gastroenterologista

01+
*CR

20 horas

4.449,59

55

Médico Generalista da
Família

03+
*CR

40 horas

4.449,59
(*)

56

Médico Ginecologista Obstetra

02+
*CR

20 horas

4.449,59

57

Médico Infectologista

01+
*CR

20 horas

4.449,59

Ensino Superior Completo
em Medicina,
especialização na área e
registro no CRM
Ensino Superior Completo
em Medicina e registro no
CRM

Ensino Superior Completo
em Medicina,
especialização na área e
registro no CRM
Ensino Superior Completo
em Medicina,
especialização na área e
registro no CRM
Ensino Superior Completo
em Medicina e registro no
CRM

Ensino Superior Completo
em Medicina,
especialização na área e
registro no CRM
Ensino Superior Completo
em Medicina,
especialização na área e
registro no CRM

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00
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58

59

Médico Neurologista

Médico Oftalmologista

60

Médico Ortopedista

61

Médico
Otorrinolaringologista

62

01+
*CR

01+
*CR

20 horas

20 horas

4.449,59

Ensino Superior Completo
em Medicina,
especialização na área e
registro no CRM

Ensino Superior Completo
4.449,59
em Medicina,
especialização na área e
registro no CRM
Ensino Superior Completo
4.449,59
em Medicina,
especialização na área e
registro no CRM

01+
*CR

20 horas

01+
*CR

20 horas

4.449,59

Médico Pediatra

03+
*CR

20 horas

4.449,59

63

Médico Plantonista

05+
*CR

20 horas

4.449,59

64

Médico Psiquiatra

02+
*CR

20 horas

4.449,59

65

Médico Reumatologista

01+
*CR

20 horas

4.449,59

66

Médico Urologista

01+
*CR

20 horas

4.449,59

67

Médico Veterinário

01+
*CR

20 horas

Ensino Superior Completo
4.449,59 em Medicina Veterinária e
registro no CRMV

Ensino Superior Completo
em Medicina,
especialização na área e
registro no CRM
Ensino Superior Completo
em Medicina,
especialização na área e
registro no CRM
Ensino Superior Completo
em Medicina e registro no
CRM

Ensino Superior Completo
em Medicina,
especialização na área e
registro no CRM
Ensino Superior Completo
em Medicina,
especialização na área e
registro no CRM
Ensino Superior Completo
em Medicina,
especialização na área e
registro no CRM

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00
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68

69

Procurador Jurídico

Psicólogo

01+
*CR

03+
*CR

30 horas

4.449,59

Ensino Superior Completo
em Direito e registro na
OAB

75,00

40 horas

Ensino Superior Completo
4.449,59
em Psicologia e registro
no CRP

75,00

75,00

75,00

70

Técnico Desportivo

01+
*CR

40 horas

1.757,65

Licenciatura Plena em
Educação Física e registro
no CREF

71

Terapeuta Ocupacional

01
+ *CR

30 horas

4.449,59

Ensino Superior Completo
em Terapia Ocupacional e
registro no CREFITO

Os requisitos básicos seguem a lei do plano de carreira dos servidores públicos.
*CR = Cadastro Reserva.
(*) Gratificação de 170% (por cento), conforme Lei Municipal 2611/02.

Área de Abrangência dos ESF – e Unidades Básicas de Saúde para Agente Comunitário de
Saúde:
ESF III: Jardim Santa Luiza; Antônio Romagnoli; Jardim Simiele; Portal da Cachoeira e Chácaras,
e outros nas adjacências.
ESF IV: Altino Arantes e Dom Romeu, e outros nas adjacências
ESF V: Jardim Alvorada; Garimpo; Jardim Colorado; Jardim Lorena; Ch. Zaira Pupin e Morada do
Verde, e outros nas adjacências.
ESF VI: Vila Lídia; São Francisco e Ch. Geraldo Ferraz de Menezes
ESF VII: Cana Verde; Dr. Luis Candido Alves; Vilas Espanholas; Jardim Virginia; Adolfo
Penholato; Jardim Elisa e Jardim Primavera, e outros nas adjacências.
ESF VIII: Riachuelo; Ouro Verde e Santo Antônio, e outros nas adjacências.
ESF IX: Castelo e Alto da Bela Vista
Centro de Saúde I Dr. José Mello E Silva: Centro, e outros nas adjacências
Centro De Saúde Escola Dr. Angelo Marcolini: São José; Jardim Elena; Jardim Mariana I, II e
III; Jardim Gabriela; Senador Feijó nº pares; Chácara Goiânia; Ayrton Senna até nº 795 e Res.
Batatais House Service, e outros nas adjacências.
UBS CECAP II Dr. Luís Cândido Alves de Batatais: Santa Terezinha; Jardim Bandeirantes;
Jardim Canadá; jardim São Carlos; Jardim São Gabriel; Jardim Pref. Antônio Claret Dal Picolo e
Zona Rural, e outros nas adjacências.
I - INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1.1

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
Os cargos/funções, número de vagas, salários e os pré-requisitos são os estabelecidos no
Quadro I do presente Edital e todas as informações do processo de execução, deste concurso
público, estará disponível no site www.institutoindec.com.br;
8

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Dr. Paulo de Lima Corrêa, 01 – Centro - 14300-000 – (16) 3761-2999

1.1.1 O número de vagas ofertadas no Concurso Público poderá ser ampliado durante o prazo de
validade do mesmo, desde que haja dotação orçamentária disponível e a abertura de vagas;
1.2

O presente concurso público terá validade por 02 (dois) anos, a contar da data de sua
homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período;

1.3

O período de validade estabelecido para este Concurso Público não gera obrigatoriedade para
a Prefeitura Municipal de Batatais de contratar, neste período, todos os candidatos
classificados;
1.3.1 O aproveitamento dos classificados reger-se-á, exclusivamente, para atendimento das
necessidades e de acordo com os procedimentos vigentes na Prefeitura Municipal de Batatais;
1.3.2 O cadastro reserva será formado para suprir as vagas que surgirem dentro do prazo de
validade deste concurso;
1.4

Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de
Brasília/DF.

1.5

As provas serão realizadas na cidade de Batatais/SP.
II - DAS INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições serão recebidas a partir da 00h00min horas do dia 03 de setembro às
23h59min do dia 07 de outubro de 2018, exclusivamente no endereço eletrônico
www.institutoindec.com.br
2.1 INFORMAÇÕES GERAIS
2.1.1 As informações para realizar as inscrições nos respectivos cargos/funções que constam neste
Edital estão apresentadas no Quadro I.
2.1.2 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo, sob hipótese alguma,
portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve verificar
atentamente o código do cargo.
2.1.3 As informações prestadas pelo candidato no formulário de inscrição serão de total
responsabilidade do mesmo, cabendo a Prefeitura Municipal de Batatais o direito de excluir
do Concurso Público aquele que não preenchê-las de forma completa e/ou forneça dados
incorretos, ainda que o fato seja constatado posteriormente;
2.2 INSCRIÇÕES PELA INTERNET
2.2.2 O candidato interessado deverá acessar o site www.institutoindec.com.br, a partir das
00h00min horas do dia 03 de setembro de 2018 às 23h59min do dia 07 de outubro de
2018;
2.2.3 Após as 24h do dia 07 de outubro de 2018, o formulário de inscrição não estará mais
disponibilizado;
2.2.4 Localizar, no site, o “link” correlato a este concurso;
2.2.5 Ler o Edital, preencher o formulário de inscrição e imprimir o boleto bancário.
2.3 DO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES
2.3.1 O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição estabelecido no Quadro I até
o dia 08/10/2018, conforme vencimento constante no Boleto Bancário;
9

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Dr. Paulo de Lima Corrêa, 01 – Centro - 14300-000 – (16) 3761-2999

2.3.2

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.4

Para pagamento do valor da inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário
gerado até a data limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário da rede
de atendimento bancário;
O pagamento do valor correspondente à inscrição poderá ser efetuado em toda rede de
atendimento bancário;
Não serão recebidas, inscrições por depósito em caixa eletrônico, casas lotéricas, fax ou
de forma condicional.
Não haverá devolução da importância paga, ainda que constatada maior ou em duplicidade,
nem isenção de pagamento do valor de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua quitação até a data de
vencimento do boleto;
A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação pelo Banco do pagamento do boleto.
O boleto pago será o seu comprovante de inscrição. O candidato poderá acompanhar a
situação da sua inscrição por meio do site do Instituto INDEC, www.institutoindec.com.br
na página do concurso público, a partir de 72 (setenta e duas) horas após a quitação do
boleto bancário. Caso verifique a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato
com o Instituto INDEC, Fone: (16) 3235-7701, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00;
O Instituto INDEC e a Prefeitura Municipal de Batatais não se responsabilizam por
solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica, falhas dos
computadores, de comunicação ou bancárias, bem como qualquer outro fator que
impossibilite a transferência de dados.
Uma vez verificadas falsidades de declarações ou irregularidades, será anulada, a qualquer
tempo, a inscrição ou a prova do candidato, com encaminhamento da questão às autoridades
competentes.
A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação
das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas
normas legais pertinentes.

DAS RESTRIÇÕES
Não serão aceitas inscrições via postal, fac-símile, correio eletrônico transferência eletrônica,
pagamento em caixa eletrônico, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento, depósito
bancário em conta corrente, cheque ou por qualquer outra via que não a especificada neste
Edital ou fora do período estabelecido.
III - DA RESERVA DE VAGAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

3.1 Fica reservado um percentual de 5% (cinco por cento), para cada função, para pessoas com
deficiência física e sensorial, no provimento de funções públicas, nos órgãos e entidades de
Administração Pública Municipal, obedecendo ao princípio do Processo Seletivo de provas ou de
provas e títulos.
3.1.1 Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco
décimos), estará formada 01 (uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco
décimos), a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco
décimos), caso haja aumento do número de vagas para o cargo ou emprego temporário.
3.2 Consideram se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas
no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.
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3.3 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal
Nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos
critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para
todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser
requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de inscrição especial.
3.4 O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com deficiência, especificando-a
na Ficha - Formulário eletrônico de Inscrição:
a) O candidato deverá até o ultimo dia de inscrição, enviar via SEDEX cópia autenticada do
Laudo Médico assinado por Médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina para
o Instituto INDEC situado a Rua Bernardino de Campos n°. 1108 – Centro, Ribeirão Preto-SP,
CEP. 14.015-130, atestando o número de registro do Médico na referida entidade de classe
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como, a provável causa da
deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação da sua prova, informando também, o
seu nome, o número do documento de identidade (RG), (CPF) E Município onde será realizado o
Processo Seletivo.
b) Solicitação da prova especial, sala de fácil acesso, ou outras condições, deverão estar claramente
descritas no pedido do candidato.
3.5 Aos deficientes visuais, que necessitarem de prova ampliada, auxílio de fiscal para leitura da
prova; auxílio de fiscal para transcrição da prova no gabarito ou no sistema Braile deverá requerê-la
até o ultimo dia de inscrição, por meio de SEDEX para o Instituto INDEC situado a Rua
Bernardino de Campos n°. 1108 – Centro, Ribeirão Preto-SP, CEP. 14.015-130. Os candidatos que
não o fizerem até o termino das inscrições, seja qual for o motivo alegado não terão a prova
especial preparada. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da
prova, reglete e punção ou maquina especifica, podendo ainda, utilizar-se de soroban.
3.6 O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste
Edital, não poderão impetrar recurso em favor de sua situação, bem como não terá sua prova
especial preparada, seja qual for o motivo alegado.
3.7 Após o prazo de inscrição fica proibida qualquer inclusão de candidato na lista específica de
pessoa com deficiência.
3.8 A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo a
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a de pessoa com deficiência, e a segunda
somente a pontuação destes últimos.
3.9 Ao ser convocado para investidura na função pública, o candidato deverá se submeter á
exame médico oficial ou credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a
qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o
exercício da função. Será eliminado da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja
deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas
na lista de classificação geral.
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IV - DAS PROVAS
O Concurso Público constará de provas da seguinte forma:
4.1

Prova escrita, sendo Eliminatória e Classificatória, sob a forma de 40 (quarenta) questões de
múltipla escolha, com um peso de 2.5 (dois pontos e meio) cada questão.

4.2

A prova será apresentada sob forma de testes de múltipla escolha, com 04 (quatro)
alternativas em conformidade com o Programa de Provas constante no Anexo I deste Edital,
sendo somente uma correta.
O Quadro II apresenta a relação dos cargos/funções e o respectivo número de questões
relacionadas aos conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, bem como de português e
matemática.

4.3

QUADRO II – Provas e questões por Cargos/Função
Cargo/Função
Agente Comunitário de
Saúde
Agente de Conservação e
Limpeza
(Coletor de Lixo)
Agente da Construção e
Manutenção (Encanador)

Agente da Construção e
Manutenção (Eletricista)

Agente da Construção e
Manutenção (Pedreiro)

Jardineiro

Motorista

Servente

Provas
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática

N° questões
10
10
20
40
20
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
20
20
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Agente Administrativo
(Escriturário)

Agente Administrativo
(Recepcionista)

Agente Leiturista

Agente de Saneamento

Atendente de Consultório
Dentário

Auxiliar de Serviço de Saúde
(Auxiliar de Farmácia)

Fiscal

Fiscal de Tributação

Guarda Municipal

Guia Turístico

Operador da ETA

Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos

40
10
10
20
40
10
10
20

Total

40

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos

15
15
10
40
10
10
20
40
10
10
10
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40

Total
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Operador de Máquinas

Técnico em
Eletroencéfalograma

Técnico em Enfermagem

Técnico em Informática

Técnico em Radiologia
Médica

Técnico em Segurança do
Trabalho

Topógrafo

Supervisor de Agente
Comunitário de Saúde

Arquiteto

Assistente Social

Bibliotecário

Contador

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática

10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
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Dentista

Diretor de Controle e
Fiscalização Ambiental

Enfermeiro

Engenheiro Civil

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Médico Auditor

Médico Cardiologista

Médico Cirurgião Geral

Médico Cirurgião Vascular

Médico Clinico Geral

Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total

20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
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Médico Dermatologista

Médico Emergencialista

Médico do Trabalho - Perito

Médico Gastroenterologista

Médico Generalista da
Família

Médico Ginecologista Obstetra

Médico Infectologista

Médico Neurologista

Médico Oftalmologista

Médico Ortopedista

Médico
Otorrinolaringologista
Médico Pediatra

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática

10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
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Médico Plantonista

Médico Psiquiatra

Médico
Reumatologista

Médico Urologista

Médico Veterinário

Procurador Jurídico

Psicólogo

Técnico Desportivo

Terapeuta Ocupacional

Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos em Informática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Educacionais
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total

20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
05
05
20
40
10
10
20
40
10
10
10
10
40
10
10
20
40

4.4

O tempo de duração das provas objetivas será de 02 (duas) horas, contadas a partir da
autorização do fiscal para o início.

4.5

As provas realizar-se-ão nesta cidade de Batatais no dia 25 de novembro de 2018 nos
horários abaixo especificados, em local a ser oportunamente divulgado.
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Às 09h00min

Às 14h00min

Agente Comunitário de Saúde
Agente de Conservação e Limpeza-Coletor de Lixo
Agente da Construção e Manutenção (Encanador)
Agente da Construção e Manutenção (Eletricista)
Agente da Construção e Manutenção (Pedreiro)
Agente Administrativo (Recepcionista)
Agente de Combate as Endemias
Agente Leiturista
Fiscal de Tributação
Guarda Municipal
Guia Turístico
Jardineiro
Motorista
Operador da ETA
Servente
Técnico em Enfermagem
Técnico em Informática
Técnico em Segurança do Trabalho

Agente Administrativo (Escriturário)
Agente de Saneamento
Atendente de Consultório Dentário
Auxiliar de Serviço de Saúde (Auxiliar de Farmácia)
Arquiteto
Assistente Social
Bibliotecário
Contador
Dentista
Diretor de Controle e Fiscalização Ambiental
Enfermeiro
Engenheiro Civil
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fiscal
Médico Auditor
Médico Cardiologista
Médico Cirurgião Geral
Médico Cirurgião Vascular
Médico Clinico Geral
Médico Dermatologista
Médico Emergencialista
Médico do Trabalho – Perito
Médico Gastroenterologista
Médico Generalista da Família
Médico Ginecologista – Obstetra
Médico Infectologista
Médico Neurologista
Médico Oftalmologista
Médico Ortopedista
Médico Otorrinolaringologista
Médico Pediatra
Médico Plantonista
Médico Psiquiatra
Médico Reumatologista
Médico Urologista
Médico Veterinário
Operador de Máquinas
Procurador Jurídico
Psicólogo
Supervisor de Agente Comunitário de Saúde
Técnico Desportivo
Terapeuta Ocupacional
Técnico em Eletroencéfalograma
Técnico em Radiologia Médica
Topógrafo
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4.6

Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com 30 (trinta) minutos de
antecedência, munidos dos documentos originais (Cédula Oficial de Identidade ou Carteira
expedida por Órgão ou Conselho de Classe ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social
ou de Certificado de Reservista, ou Carteira Nacional de Habilitação modelo com foto),
caneta de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha; Somente será admitido na sala de provas,
o candidato que estiver munido de Protocolo de inscrição e Cédula Oficial de Identidade ou
de Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos Profissionais que tenham força de documento
de identificação com foto ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de Certificado
de Reservista. Como o documento não ficará retido será exigido a apresentação do
ORIGINAL, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas.
a) Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a
identificação do candidato;
b) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins; Boletim de Ocorrência,
Protocolos, Certidão de Nascimento ou Casamento, Titulo Eleitoral, Carteira Nacional de
Habilitação (emitida anteriormente à Lei n° 9.503/97 ou fora de sua validade), Carteira de
Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada.

4.7

Autorizar-se-á ao candidato ausentar-se do recinto das provas durante a sua realização
somente em condições especiais e acompanhados por um fiscal;

4.8

O candidato poderá fazer uso de sanitários acompanhado de um fiscal, somente durante a
realização da prova, não sendo permitido o uso após o termino de sua prova;

4.9

Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude do
afastamento, por qualquer motivo, do candidato da sala de prova;

4.10 O candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão de Respostas (Gabarito), com caneta de
tinta preta ou azul, assinando-o. O preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) é de
total responsabilidade do candidato;
4.11 Não serão computadas questões não assinaladas ou assinaladas a lápis ou que contenham
mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível, sendo atribuída nota 0 (zero) à
questão. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de Respostas (Gabarito) por erro
do candidato;
4.12 O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá fazer junto ao fiscal de
sala, que anotará na folha de ocorrência para posterior análise.
4.13 O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação levando consigo o caderno
de provas a partir dos últimos 30 (trinta) minutos do tempo destinado a realização de
Exame. O Cartão de Resposta (Gabarito) será obrigatoriamente devolvido pelo candidato. O
preenchimento deverá ser feito de acordo com as instruções do cartão resposta. Não
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois
qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do
candidato. O candidato assumirá total responsabilidade pelo preenchimento do cartão
resposta. Em nenhuma hipótese o caderno de questões será considerado para correção e
respectiva pontuação;
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4.14 O candidato deverá permanecer em prova pelo tempo mínimo de 30 (trinta) minutos;
4.15 Em hipótese alguma haverá segunda chamada, revisão de provas ou de resultados, em
quaisquer das formas de avaliação, nas diferentes fases do concurso público, seja qual for o
motivo alegado. O não comparecimento à prova excluirá o candidato automaticamente do
Concurso Público.
4.16 No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar das listagens oficiais
relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o INDEC procederá à
inclusão do referido candidato, antes do início das provas, fornecendo Folha de Respostas e
Caderno de Provas, mediante a apresentação do comprovante de sua inscrição.
4.17 A inclusão de que trata o item 4.16 será realizada de forma condicional, e será confirmada
pelo INDEC, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a
pertinência da referida inscrição.
4.18 Considerada a impertinência da inscrição de que trata o item 4.16 a mesma será
automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
4.19 Não será admitida, em nenhuma hipótese, a entrada de retardatários no local da prova.
4.20 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá
levar um acompanhante, sendo este indicação de sua inteira responsabilidade. O
acompanhante deverá possuir maioridade legal e permanecer em sala reservada para essa
finalidade, sendo responsável pela guarda da criança e observar os seguintes aspectos;
Durante o período em que a candidata estiver amamentando, ela deverá permanecer no local
designado pela Coordenação para este fim e, ainda, na presença de um fiscal, respeitando
todas as demais normas estabelecidas neste Edital;
O acompanhante, que ficará responsável pela criança, também deverá permanecer no local
designado pela Coordenação, e se submeterá a todas as normas constantes deste Edital,
inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular, bem como deverá
apresentar um dos documentos previstos no item 4.6 para acessar e permanecer no local
designado;
A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará as provas;
Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
4.21 Será aplicada prova prática (teste de direção veicular) de caráter eliminatório e classificatório
para os candidatos aprovados na prova objetiva nos empregos de Motorista e Operador de
Maquinas.
4.22 Para realização do teste de direção veicular, os candidatos aos empregos de Motorista e
Operador de Maquinas, deverão apresentar a CNH original na categoria exigida para o cargo.
Os candidatos que apresentarem CNH com a categoria inferior ou vencida serão impedidos
de realizar a prova pratica e serão inabilitados no concurso.
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4.23 A prova prática será efetuada com equipamentos, instrumentos ou veículos a serem indicados
e fornecidos pela Prefeitura Municipal de Batatais no ato da prova.
4.24 Os candidatos aprovados na prova objetiva dentro do numero de vagas existentes para Agente
Comunitário de Saúde terão que concluir com aproveitamento o curso de formação inicial
com carga horária mínima de 40 horas.que será oferecido pela Prefeitura Municipal de
Batatais.
4.25 DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF).
4.25.1 Os candidatos ao emprego de Guarda Municipal, habilitados na prova objetiva em numero
de 10 (dez) candidatos por vaga, os 60 primeiros classificados, serão convocados para serem
submetidos ao Teste de Aptidão física (TAF) de caráter eliminatório, (APTO ou INAPTO),
sendo que os demais aprovados estarão automaticamente no cadastro de reserva.
4.24.2 Os candidatos convocados para realizar o Teste de Aptidão Física – TAF deverão apresentar
exame médico atualizado, realizado com antecedência de até 5 (cinco) dias da realização do
teste, atestando estar apto para a prestação do mesmo e conter data, assinatura, carimbo do
profissional e CRM.
4.2.3 Os candidatos que não apresentarem o atestado medico, serão impedidos de realizarem o
(TAF) e automaticamente eliminados do concurso.
4.2.4 O Teste de Aptidão Física – TAF será de caráter eliminatório, composto por 04 (quatro)
testes.
4.2.5 O candidato que não atingir o mínimo previsto em cada teste estará eliminado do presente
Concurso Público.
4.26 Teste de Aptidão Física será composto por uma bateria de provas, que visa determinar o
perfil de aptidão física do candidato ao cargo de Guarda Municipal, obedecendo a critérios
científicos de validade e objetividade.
4.2.7 As variáveis mensuradas serão analisadas através de 04 (quatro) provas, que envolvem as
seguintes habilidades motoras, com suas respectivas conceituações:
a. Agilidade - Capacidade de mudar de direção no menor tempo possível, com alteração
de seu centro de gravidade, em determinado ritmo e coordenação de segmentos.
b. Equilíbrio e Ritmo - Capacidade de executar movimentos sem alteração da
performance, mesmo com mudança do centro de gravidade em determinada velocidade.
c. Força e Potência Muscular - Capacidade de produzir tensão, resultado da contração
muscular, executado em determinado tempo, levando ao movimento corporal.
d. Potência Anaeróbica Analítica - Capacidade de produzir energia e movimentos em
curta e curtíssima duração.
Prova 1 - Flexão de Braço: consiste no movimento de flexão de extensão do cotovelo. O candidato
começa com a articulação do cotovelo em extensão, devendo as mãos estarem posicionadas sobre o
chão na linha dos ombros. A flexão será efetuada até que o tórax toque o chão, devendo os
cotovelos abduzir em relação ao tronco conforme a flexão do cotovelo for desenvolvida. Para
mulheres, o movimento sofre uma modificação quanto ao posicionamento dos joelhos – os joelhos
apoiados ao chão e os pés suspensos e cruzados. Músculos avaliados: peitorais / tríceps / braquial /
deltóide anterior. Embasados em RASCH, BURNE, 1977 e WIRHED, 1984.
Marcas Mínimas – Guarda Municipal
Flexão de Braço - Masculino
IDADE
MARCA MINIMA

Flexão de Braço - Feminino
IDADE
MARCA MINIMA
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Até 29 anos
Até 39 anos
Até 49 anos
Até 59 anos
Até 69 anos

26
19
15
12
09

Até 29 anos
Até 39 anos
Até 49 anos
Até 59 anos
Até 69 anos

16
13
11
08
06

Prova 2 - abdominal: consiste no movimento de flexão anterior do tronco na posição decúbito
dorsal. As plantas dos pés deverão estar sobre o chão com os calcanhares unidos a uma distância de
30 a 45 cm das nádegas. Flexionando o abdômen em direção as pernas flexionadas e voltando a
posição inicial. Músculos avaliados: abdominais / flexores do quadril. Embasados em RASCH,
BURNE, 1977 e
WIRHED, 1984.
Marcas Mínimas – Guarda Municipal
Abdominal - Masculino
IDADE
MARCA MINIMA
Até 29 anos
34
Até 39 anos
27
Até 49 anos
22
Até 59 anos
18
Até 69 anos
13

Abdominal - Feminino
IDADE
MARCA MINIMA
Até 29 anos
27
Até 39 anos
22
Até 49 anos
17
Até 59 anos
10
Até 69 anos
07

Prova 3 - teste de corrida - 50 (cinqüenta) metros: O candidato deverá percorrer a distância de 50
metros em linha reta no menor tempo possível, em terreno demarcado e plano, anotando o resultado
em segundos (tempo). A posição de saída será em afastamento antero-posterior das pernas e com o
pé da frente o mais próximo possível da marca de largada. Deverá ser ininterrupto, não sendo
permitido o repouso ou pausa até o término do teste.
Marcas Mínimas – Guarda Municipal
Corrida 50 metros - Masculino
IDADE
MARCA MINIMA
Até 29 anos
09 segundos
Até 39 anos
10 segundos
Até 49 anos
11 segundos
Até 59 anos
12 segundos
Até 69 anos
13 segundos

Corrida 50 metros - Feminino
IDADE
MARCA MINIMA
Até 29 anos
10 segundos
Até 39 anos
11 segundos
Até 49 anos
12 segundos
Até 59 anos
13 segundos
Até 69 anos
14 segundos

Prova 4 - corrida - 12 (doze) minutos.
O teste deverá ser realizado em terreno plano, com demarcações de 100 em 100 (cem) metros. O
candidato se posicionará atrás da linha de largada, aguardando o sinal de partida. Ao sinal do
avaliador, o candidato iniciará o teste, estabelecendo um ritmo apropriado de corrida, objetivando
percorrer a maior distância possível em metros, dentro do limite de tempo de 12 (doze) minutos,
que será anotada pelo avaliador ao término do teste. O teste iniciar-se-á com a voz de comando do
avaliador. "ATENÇÃO!!!", "JÁ!!!". Ao comando "JÁ!!!" o avaliador acionará o cronômetro. Aos
10 (dez) minutos, será dado um apito para ciência dos candidatos, sendo o final do teste sinalizado
com 2 (dois) silvos longos, momento em que o candidato deverá interromper o esforço e aguardar
na pista até que o avaliador constate e faça a anotação de sua marca. O candidato não deve
interromper a realização do teste, permanecendo, no mínimo, ao ritmo de uma caminhada leve.
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Marcas Mínimas – Guarda Municipal
Corrida 12 minutos - Masculino
IDADE
MARCA MINIMA
Até 29 anos
2100 metros
Até 39 anos
1900 metros
Até 49 anos
1700 metros
Até 59 anos
1500 metros
Até 69 anos
1300 metros

Corrida 12 minutos- Feminino
IDADE
MARCA MINIMA
Até 29 anos
1850metros
Até 39 anos
1700 metros
Até 49 anos
1550 metros
Até 59 anos
1400 metros
Até 69 anos
1250metros

4.2.8

O Teste de Aptidão Física terá caráter eliminatório, considerando-se eliminado do certame o
candidato que não obter a marca mínima, ou não comparecer a uma ou mais provas.

4.3

DO TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

4.3.1 Os candidatos aos empregos de Guarda Municipal habilitados no teste de aptidão física
(TAF) serão convocados para o exame de Avaliação Psicológica a ser realizado ou indicado
pela Prefeitura Municipal de Batatais, de caráter eliminatório.
4.3.2

Serão aferidas de forma integrada e interdependente as seguintes áreas de concentração de
característica psicológicas.
- Área percepto reacional-motora e nível mental;
- Área do equilíbrio psíquico
- Habilidades especificas indispensáveis a função de Guarda Municipal
- controle emocional (elevado);
- ansiedade (diminuída);
- impulsividade (diminuída);
- domínio psicomotor (adequado);
- autoconfiança (boa);
- resistência à frustração (elevada);
- potencial de desenvolvimento cognitivo (bom);
- memórias auditiva e visual (boas);
- controle e canalização produtiva da agressividade (elevados);
- disposição para o trabalho (elevada);
- resistência à fadiga psicofísica (boa);
- iniciativa (boa);
- potencial de liderança (adequado);
- capacidade de cooperar e trabalhar em grupo (boa);
- relacionamento interpessoal (adequado);
- flexibilidade de conduta (adequada);
- criatividade (boa);
- fluência verbal (adequada);
- sinais fóbicos e disrítmicos (ausentes).
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4.3.3 Os procedimentos serão realizados em conformidade com a legislação geral e especifica em
vigor.
4.3.4

4.3.5

A avaliação psicológica tem caráter eliminatório, sendo o candidato considerado APTO ou
INAPTO para o exercício da função de Guarda Municipal.
O resultado da Avaliação Psicológica será definido por meio dos conceitos INDICADO ou
NÃO INDICADO, conforme descrição:

- INDICADO: significa que o candidato apresentou perfil psicológico compatível com a descrição
das atividades a serem realizadas de acordo com o constante deste Edital.
- NÃO INDICADO: significa que o candidato não apresentou o perfil psicológico compatível com
a descrição das atividades constantes deste Edital.
4.3.6

A "não indicação" na Avaliação Psicológica pressupõe, tão somente, a inadequação do
candidato ao perfil psicológico exigido para o desempenho do cargo e porte de arma de
fogo.

4.3.7

O candidato, se julgar necessário, poderá solicitar, mediante requerimento protocolado
junto a Prefeitura Municipal de Batatais, conforme Capítulo VII – Dos Recursos, o
procedimento denominado Entrevista Devolutiva para conhecimento das razões de sua
NÃO INDICAÇÃO. (Resolução CFP nº. 01/02).

4.3.8

O candidato poderá recorrer, em até 2 dias úteis, a contar da data de realização da
Entrevista Devolutiva, das razões de sua NÃO INDICAÇÃO, onde após sua análise, será
efetuado um julgamento final do caso.

4.3.9

O candidato deverá ser assessorado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão
avaliadora e que fundamentará o pedido de revisão do processo da avaliação psicológica,
sob pena de indeferimento sem julgamento do mérito.

4.3.10 Atendendo aos ditames da ética psicológica, o julgamento final do caso somente será
divulgado ao candidato, individualmente, necessitando ser agendado com o profissional
responsável pela aplicação, em sua sede de trabalho, mesmo que fora do município de
Batatais, uma vez que não é permitida a remoção dos testes do candidato do seu local de
arquivamento público (Código de Ética dos Psicólogos e art. 8º da Resolução CFP nº
01/02).
4.3.11 O candidato "não indicado" na Avaliação Psicológica será considerado eliminado do
Concurso Público para todos os efeitos.
4.3.12 Os candidatos aptos na avaliação psicológica deverão submeter-se á perícia médica do
Município para verificação da compatibilidade de sua saúde com o exercício das
atribuições do Cargo.
4.3.13 A perícia será realizada no órgão de Medicina do Trabalho do Município.
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4.3.14 O candidato que, cuja saúde for considerada incompatível com as atribuições do Cargo a
ser desempenhado, será desclassificado, não cabendo qualquer recurso da decisão proferida
pelo Médico do Trabalho.
4.4

DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

4.4.1 Nesta etapa do concurso público, de caráter eliminatório, os candidatos ao emprego de
Guarda Municipal, efetuará o preenchimento do Formulário para Investigação Social, bem
como entregará os seguintes documentos para o órgão responsável pela Investigação Social;
4.4.1.1 - (uma) cópia simples da Cédula de Identidade (RG);
4.4.1.2 - (uma) cópia simples da Certidão de Nascimento ou Casamento;
4.4.1.3 - (duas) cópias simples da Certidão de conclusão ou Diploma do Ensino Médio, ou
equivalente expedidos por estabelecimentos de ensino oficial público ou particular,
devidamente reconhecidos pela legislação vigente. Deverá, neste ato, apresentar o
documento original para conferência;
4.4.1.4 - (duas) cópias simples do Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª categoria ou 01
(uma) cópia simples do Certificado de Dispensa de Incorporação ou de Isenção do Serviço
Militar ou ainda 01 (uma) cópia simples da Certidão expedida pela Junta do Serviço Militar;
4.4.1.5 - Certidão expedida pelo órgão em que estiver lotado ou a que pertenceu,
informando se responde ou já respondeu a algum processo administrativo, contendo, em
caso positivo, breve resumo dos fatos, caso seja ou tenha sido funcionário público
pertencente à União, Estados, Distrito Federal ou Município;
4.4.1.6 - (duas) fotos recentes e datadas com no máximo 06 (seis) meses, no tamanho 5x7
cm;
4.4.1.7 - (uma) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (original), com até no máximo
03 (três) meses da data de emissão;
4.4.1.8 - A investigação social, realizada por meio da Guarda Municipal de Batatais, Estado
de São Paulo tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, quer seja
social, moral, profissional, escolar, e demais aspectos de vida em sociedade, impedindo que
pessoa com situação incompatível ingresse na Instituição. O próprio candidato fornecerá os
dados para tal averiguação, autorizando seu procedimento;
4.4.1.9 - A investigação social da vida pregressa do candidato é realizada por força de
legislação, que estabelece a apuração da conduta e idoneidade do candidato, ou seja,
exigência de conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, pelo órgão
competente da Instituição e com caráter eliminatório;
4.4.1.10 - A investigação social será realizada de tal forma que identifique condutas
inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos de vida em sociedade,
sejam eles: patriotismo, civismo, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade, a
constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem,
impedindo a liberação e aprovação, exemplificativamente e dentre outras hipóteses possíveis
de:
4.4.1.11 - Pessoas com antecedentes criminais e registros policiais nas condições de
averiguado em crime ou autor;
4.4.1.12 - Traficantes; toxicômanos ou drogadictos; Alcoólatras; Procurados pela Justiça;
Ociosos, sem pendor para o serviço, bem como aqueles que possuam registros funcionais
desabonadores em seus locais de trabalho; Violentos e agressivos; Em desacordo com o
serviço militar obrigatório; Possuidores de certificados escolares inidôneos ou inválidos e
não reconhecidos pelo Ministério da Educação ou órgão estadual de educação.
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4.4.1.13 - O parecer provisório, que atesta a liberação pelo Setor de Investigação Social, é
indispensável à convocação do candidato para início do Curso de Formação de Guarda
Municipal,
4.4.1.14 - A inexatidão dos dados fornecidos pelo candidato ou irregularidade na
documentação entregue, ainda que verificadas posteriormente, bem como a não entrega dos
documentos na data estipulada, determinam sua conseqüente eliminação do concurso
público;
4.5

DO CURSO DE FORMAÇÃO

4.5.1 O candidato aprovado em todas as etapas do concurso público para Guarda Municipal e que
obter classificação dentro do número de vagas existentes, serão matriculados no Curso de
Formação de Guarda Municipal de caráter eliminatório, em Organização designada pela
Prefeitura Municipal.
4.5.2 Durante o curso de formação de 476 (quatrocentos e setenta e seis) horas/aula, receberão 75% do
valor do vencimento base.
4.6

DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO DAS PROVAS

Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
Não apresentar o documento de identidade exigido;
Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorrido o
tempo mínimo estabelecido para permanência na sala;
For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou
impressos não permitidos;
Estiver portando ou fizer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico e/ou de
comunicação como telefone celular, pager, máquina calculadora ou qualquer outro meio;
Lançar mão de meios ilícitos para execução da prova;
Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
Não devolver integralmente o material recebido;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
Agir com incorreção ou descortesia, independentemente do momento, para com qualquer
membro da equipe encarregada de aplicação de provas;
Estiver fazendo uso de boné ou chapéu na sala de aula durante a realização das provas.
V - DO JULGAMENTO DAS PROVAS

5.1
5.2
5.3

5.4

DA NOTA DA PROVA
As provas objetivas e praticas de caráter eliminatório e classificatório serão avaliadas na
escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, no mínimo, a 50% (cinqüenta
por cento) de pontos na prova. O candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50%
(cinqüenta por cento) na prova será inabilitado.
A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: NP = (Na x 100)
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5.5
5.6
5.7

Sendo:
Tq
NP = Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova
O candidato não aprovado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso.
A pontuação relativa à questão eventualmente anulada será atribuída a todos os candidatos
presentes à respectiva prova;
Para os empregos de Motorista e Operador de Máquinas que consta prova objetiva e pratica,
a média da nota será apurada com a somatória das notas e dividido por 2 (dois).

5.8

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

5.7.1

5.7.8

No caso de igualdade na Classificação Final, o desempate obedecerá, sucessivamente, aos
seguintes critérios:
Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº. 10.741/2003,
sendo que será dada a preferência ao de idade mais elevada;
O candidato que contar com maior idade;
Maior número de acertos em conhecimentos específicos;
Maior número de acertos em língua portuguesa;
Maior número de acertos em matemática;
Persistindo o empate, haverá sorteio juntamente com a Comissão Examinadora de Concurso
Público.
O ingresso no serviço público municipal obedecerá à ordem de classificação.

5.8

DOS TÍTULOS

5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.7.7

5.8.1 O Processo Seletivo constará de provas objetivas e títulos somente para o
emprego de Técnico Desportivo.
5.8.2 A pontuação referente ao Título será crescida somente a nota do candidato aprovado
na prova objetiva.
5.8.3 Nenhum documento para contagem de pontos, nos termos deste inciso, poderá ser
anexado ao processo após o encerramento das inscrições.
5.8.4 Serão computados somente como título, Pós-Graduação – 2,5 pontos, Mestrado – 5,0
pontos e Doutorado – 10,0 pontos.
5.8.5 Será computado somente como título conforme quadro abaixo:
Títulos
Curso de Pós-graduação “stricto sensu” em nível de doutorado
na área de atuação.
Curso de Pós-graduação “stricto sensu” em nível de mestrado
na área de atuação.
Diploma de conclusão de Curso de Especialização (mínimo de
360 horas), Curso de Pós-graduação “lato sensu” na área de

Pontuação
Atribuída

Nº. Máximo de
Documentos

10,00

1

5,00

1

2,5

1
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atuação.
5.8.6 Os títulos serão devidamente comprovados e deverão guardar direta relação com as
atribuições das funções do Concurso Público. Os cursos de Mestrado e Doutorado não
poderão ser contados cumulativamente.
5.8.7 Os candidatos que possuírem Títulos conforme preceitua o presente Edital, deverão
enviar Copia autenticada, via Sedex até o ultimo dia de inscrição, com nome completo,
número RG, CPF, função a que concorre e município onde será realizado o Concurso Público
para o INDEC no seguinte endereço: Rua Bernardino de Campos, nº. 1108. Cj. 02 - Ribeirão
Preto – SP, CEP: 14.015-130, sendo considerado para tanto a data da postagem. Não serão
aceitos os Títulos postados após o encerramento das inscrições.
VI - DA CLASSIFICAÇÃO
6.1

DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO
6.1.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final, em lista de
classificação por cargo/função.
Serão elaboradas duas listas de classificação: uma geral, com a relação de todos os
candidatos, inclusive de pessoa com deficiência e outra, apenas de pessoa com deficiência.
6.1.2 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação
no concurso público, valendo para esse fim, a homologação;
6.1.3 O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço e telefones junto ao Instituto
INDEC, durante o período da realização do Concurso e, após a homologação do resultado
final do mesmo junto a A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais.
VII - DOS RECURSOS
Caberá recurso:

7.1

Do gabarito oficial da prova, dentro de dois (02) dias úteis, a contar da data da publicação;

7.2

Da classificação, dentro de dois (02) dias úteis, a contar da data da publicação do edital de
classificação, ou seja, do Resultado Final.

7.3

Os recursos - Modelo Anexo II - deverão ser devidamente fundamentados e enviados
via SEDEX exclusivamente, para o Instituto INDEC, situado a Rua Bernardino de
Campos n°. 1108 – Centro, Ribeirão Preto/SP. CEP: 14.015-130, sendo considerado
para tanto a data da postagem.

7.4

O recurso interposto fora do prazo previsto nos itens 7.1 e 7.2 deste Capítulo não serão
conhecidos.

7.5

Não serão aceitos recursos sem embasamento.

7.6

No caso de deferimento de recurso interposto poderá ser alterada, eventualmente, a
nota/classificação obtida pelo candidato e, consequentemente, alterações nas listas de
classificação final;
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7.7

Será indeferido o recurso interposto fora do Modelo (Anexo II) e dos prazos estipulados
neste edital;

7.8

A interposição dos recursos não interfere o andamento regular do cronograma do Concurso;

7.9

A Comissão constitui a última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.
VIII - DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO

8.1

A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá à ordem decrescente de
classificação final por cargo, far-se-á pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Batatais, obedecido o limite de vagas existentes, das que vagarem ou forem criadas, bem
como disponibilidade orçamentária, dentro do prazo de validade deste Concurso Público.

8.2

Após a convocação, no prazo de 03 (três) dias, ou de acordo com agendamento do
Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura, os candidatos aprovados
deverão se submeter à perícia médica para verificação de sua saúde física e mental para o
exercício das atribuições do cargo, não cabendo qualquer recurso da decisão proferida pelo
órgão médico designado pelo Município.

8.3

No caso de pessoa co deficiência no prazo de 03 (três) dias após a convocação, ou de acordo
com o agendamento do Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura, os
candidatos aprovados deverão submeter-se a exame médico oficial para verificação da
compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo, não cabendo
qualquer recurso da decisão proferida pelo órgão médico designado pelo Município.

8.4

A perícia será realizada no órgão médico a ser indicado pelo Município, preferencialmente,
por especialista na área de deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser proferido no
prazo de 03 (três) dias contados do respectivo exame.

8.5

O candidato, cuja deficiência não ficar configurada, ou quando esta for considerada
incompatível com o cargo a ser desempenhado, será desclassificado, não cabendo qualquer
recurso da decisão proferida pelo órgão médico designado pelo Município.

8.6

O candidato, ou seu procurador terá um prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da
data da convocação, o que precederá a nomeação para manifestar seu interesse em assumir o
cargo para o qual será designado. A omissão ou negação do candidato ou seu procurador,
será entendido como desistência da contratação. Em caso de desistência o mesmo deverá
assinar o termo de desistência, sendo excluído do referido Concurso Público.

8.7

A aprovação no Concurso Público não gera ao candidato, aprovado, o direito à contratação,
ficando reservada a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais o direito de
aproveitamento destes conforme critérios de necessidade e conveniência da Prefeitura como,
por exemplo, em decorrência de condições técnicas de trabalho e de disponibilidade
orçamentária.
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8.8

Da mesma forma, a aprovação não gera ao candidato o direito de escolha de seu local de
trabalho;

8.9

Será automaticamente eliminado do concurso o candidato classificado que, ao ser
convocado, não apresentar os documentos exigidos no ato da admissão, sendo declarada
nula a sua inscrição e todos os atos dela decorrentes;
IX - DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO

9.1

As condições para admissão exigirão do candidato:
a) Ser Brasileiro, nato ou naturalizado, cidadão português a quem foi deferida a igualdade
nas condições previstas pelo Decreto Federal 70.436/72, ou ser naturalizado brasileiro na
forma da lei, de acordo com o artigo 37, I, da Constituição Federal;
b) Ter 18 (dezoito) anos completos no mínimo, na data da nomeação. Não poderá argüir a
emancipação;
c) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital;
d) Estar quites com o serviço militar, quando do sexo masculino;
e) Estar quites com a Justiça Eleitoral;
f) Estar em gozo de seus direitos políticos e civis;
g) Não registrar antecedentes criminais;
h) Gozar de boa saúde física e mental;
i) Não ter sofrido, no exercício do cargo público, penalidade por prática de atos
desabonadores;
j) Possuir, na data de admissão habilitação para o cargo a que concorre;
k) Não ter outro vínculo trabalhista que seja conflitante com sua função/horário;

9.2

O candidato não poderá ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial para a
mesma função, e nem estar com idade de aposentadoria compulsória; não poderá estar com
vínculo na Administração Direta ou Fundacional, que impossibilite acumulação de funções,
salvo nos casos do dispositivo do artigo 37, inciso XVI letras A, B, C da Constituição
Federal.
X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1

Caberá ao Prefeito da Estância Turística de Batatais, a homologação do Concurso Público.

10.2

O candidato aprovado e convocado, pelo regime celetista, deverá prestar serviços dentro do
horário estabelecido pela Administração, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de
semanas, sábados, domingos e feriados, obedecida a carga horária semanal de trabalho.

10.3

A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a
qualquer tempo, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.

10.4

As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não
efetivado o fato respectivo, através da publicação do Edital correspondente.
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10.5

Todos os atos relativos a este concurso público serão publicados no endereço eletrônico
www.institutoindec.com.br e na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais;

10.6

O Candidato aprovado que vier a ser admitido fica ciente de que consta no Edital somente
um Resumo do cargo/função a que está concorrendo e, portanto, estará sujeito a
desempenhar todas as atividades que sejam inerentes ao seu cargo;

10.7

Para efeito deste concurso, considerar-se-á a legislação vigente até a data do término das
inscrições, portanto, alterações posteriores não serão consideradas;

10.8

Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público da Prefeitura
Municipal de Batatais, em conjunto com o INDEC – Instituto Nacional de
Desenvolvimento Educacional e Capacitação.

10.9

Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é
expedido o presente Edital, que vai afixado no lugar de costume e publicado no endereço
eletrônico www.institutoindec.com.br.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, em 31 de agosto de 2018.

JOSÉ LUÍS ROMAGNOLI
Prefeito Municipal
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ANEXO I

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO:
AGENTE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (COLETOR DE LIXO):
PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia, Divisão Silábica, Acentuação gráfica, Emprego do
hífen, Ortografia, Pontuação, Estruturas das palavras, Classes Gramaticais, Flexão verbal e
nominal, Emprego e Colocação, Pronomes: Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo,
Concordância nominal e verbal, Crase, Interpretação de texto, Analise Sintática: termos da oração e
classificação das orações.
MATEMÁTICA: Conjunto numérico R, N, Inteiro, Potenciação, Radiciação, Equação e
inequação do 1º grau, Equação do 2º grau, Fatoração, Porcentagem, Juros simples e compostos,
Relações e Funções, Área, Perímetro, Volume e Densidade, Áreas das figuras planas, Sistema
decimal de medidas, Razões e Proporções.
AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO (ENCANADOR):
PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia, Divisão Silábica, Acentuação gráfica, Emprego do
hífen, Ortografia, Pontuação, Estruturas das palavras, Classes Gramaticais, Flexão verbal e
nominal, Emprego e Colocação, Pronomes: Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo,
Concordância nominal e verbal, Crase, Interpretação de texto, Analise Sintática: termos da oração e
classificação das orações.
MATEMÁTICA: Conjunto numérico R, N, Inteiro, Potenciação, Radiciação, Equação e
inequação do 1º grau, Equação do 2º grau, Fatoração, Porcentagem, Juros simples e compostos,
Relações e Funções, Área, Perímetro, Volume e Densidade, Áreas das figuras planas, Sistema
decimal de medidas, Razões e Proporções.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Normas de segurança; Controle do funcionamento
das instalações; Manutenção de equipamentos. Manutenção das instalações com substituição ou
reparo de partes, componentes, como tubulações, válvulas, junções, aparelhos, revestimentos
isolantes e outros. Ajustamento, instalação e reparo de encanamentos e tubulações e seus
acessórios; Montagem, instalação e conservação de sistemas de tubulação; Conhecimento de
medidas de tubos de todos os tipos; Conhecimento de conexões tubos de todos os tipos; Reparação
e vedação de vazamentos; Instalação de cavaletes em novos pontos de distribuição e instalação de
hidrômetro. Manutenção de rede de distribuição de água e esgoto; Aferições, reparos, substituições
de peças dos hidrômetros defeituosos. Cuidados com os acessórios e ferramentas que utiliza na
execução de suas tarefas;
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AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO (ELETRICISTA):
PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia, Divisão Silábica, Acentuação gráfica, Emprego do
hífen, Ortografia, Pontuação, Estruturas das palavras, Classes Gramaticais, Flexão verbal e
nominal, Emprego e Colocação, Pronomes: Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo,
Concordância nominal e verbal, Crase, Interpretação de texto, Analise Sintática: termos da oração e
classificação das orações.
MATEMÁTICA: Conjunto numérico R, N, Inteiro, Potenciação, Radiciação, Equação e
inequação do 1º grau, Equação do 2º grau, Fatoração, Porcentagem, Juros simples e compostos,
Relações e Funções, Área, Perímetro, Volume e Densidade, Áreas das figuras planas, Sistema
decimal de medidas, Razões e Proporções.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Normas de segurança; Montagens elétrica,
manutenção corretiva em instação elétrica. Confecção de instalação elétrica em prédios públicos.
Leitura de desenhos e esquemas de circuitos elétricos. Substituição e ajuste de peças defeituosas.
Conhecimentos das ferramentas; Conhecimentos das normas de segurança; Conhecimento do
material empregado; Qualidade do material; Isolantes; Cargas; Fases; Circuito; Prática da função.
AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO (PEDREIRO):
PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia, Divisão Silábica, Acentuação gráfica, Emprego do
hífen, Ortografia, Pontuação, Estruturas das palavras, Classes Gramaticais, Flexão verbal e
nominal, Emprego e Colocação, Pronomes: Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo,
Concordância nominal e verbal, Crase, Interpretação de texto, Analise Sintática: termos da oração e
classificação das orações.
MATEMÁTICA: Conjunto numérico R, N, Inteiro, Potenciação, Radiciação, Equação e
inequação do 1º grau, Equação do 2º grau, Fatoração, Porcentagem, Juros simples e compostos,
Relações e Funções, Área, Perímetro, Volume e Densidade, Áreas das figuras planas, Sistema
decimal de medidas, Razões e Proporções.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos das ferramentas; Normas de
segurança; Conhecimentos do sistema de metragem linear; Cubicagem; Conhecimentos dos
materiais; Concretagem; Preparação de massas; Noções de assentamento de tijolos.
Acompanhamento da execução dos trabalhos, observando as operações e examinando as partes
executadas; Assentamento de aparelhos sanitários; Assentamento de: ladrilhos, pisos, cerâmicas,
azulejos, tijolos, esquadrias etc.; Cálculo de orçamentos de material e mão de obra de construção;
Conservação, limpeza de maquinaria e ferramentas; Construção de alicerces. Construção de bases
de concreto e de outros materiais. Elaboração de argamassas e concretos. Equipamentos de
segurança; Execução de revestimentos impermeáveis em reservatórios, canalizações de água,
poços, paredes, lajes e outros. Execução de trabalhos de construção, reforma e manutenção de
prédios, pavimentos, calçadas e estruturas diversas. Guarda e conservação o equipamento e as
ferramentas utilizadas; Interpretação de plantas, projetos e croquis; Medidas preventivas de
acidentes de trabalho. Noções de topografia para marcação de obra. Observação das normas de
segurança. Preparo e montagem de tubulações destinadas a galerias de água e demais obras de
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alvenaria. Realização de reparos em vias públicas e logradouros. Reboco: uso de argamassa fina e
grossa; Reconhecimento de máquinas, aparelhos, ferramentas, instrumentos e utensílios usados em
construção e manutenção; Serviços de carga e descarga dos materiais e equipamentos.
JARDINEIRO):
PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia, Divisão Silábica, Acentuação gráfica, Emprego do
hífen, Ortografia, Pontuação, Estruturas das palavras, Classes Gramaticais, Flexão verbal e
nominal, Emprego e Colocação, Pronomes: Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo,
Concordância nominal e verbal, Crase, Interpretação de texto, Analise Sintática: termos da oração e
classificação das orações.
MATEMÁTICA: Conjunto numérico R, N, Inteiro, Potenciação, Radiciação, Equação e
inequação do 1º grau, Equação do 2º grau, Fatoração, Porcentagem, Juros simples e compostos,
Relações e Funções, Área, Perímetro, Volume e Densidade, Áreas das figuras planas, Sistema
decimal de medidas, Razões e Proporções.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Cortadores de grama motorizado tipo giro zero,
costal e podador e aparador de cerca viva.Prepara de solo, adubos químicos e orgânicos diversos,
contrução de canteiros, preparação de saquinhos de mudas plantio.Sobre pragas, insetos diversos
que atacam plantas em geral e seu controle. Sobre defensivos químicos, a sua utilização correta,
suas características, aplicação e classificação. Tipos de sistemas de irrigação de plantas de jardim e
gramados. Sobre ferramentas diversas para poda, plantio, manutenção de canteiros, roçada manual e
limpeza.
MOTORISTA:
PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia, Divisão Silábica, Acentuação gráfica, Emprego do
hífen, Ortografia, Pontuação, Estruturas das palavras, Classes Gramaticais, Flexão verbal e
nominal, Emprego e Colocação, Pronomes: Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo,
Concordância nominal e verbal, Crase, Interpretação de texto, Analise Sintática: termos da oração e
classificação das orações.
MATEMÁTICA: Conjunto numérico R, N, Inteiro, Potenciação, Radiciação, Equação e
inequação do 1º grau, Equação do 2º grau, Fatoração, Porcentagem, Juros simples e compostos,
Relações e Funções, Área, Perímetro, Volume e Densidade, Áreas das figuras planas, Sistema
decimal de medidas, Razões e Proporções.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação de trânsito: regras gerais de circulação.
Regra de ultrapassagem. Regra de mudança de direção. Regra de preferência. Velocidade permitida.
Classificação das vias deveres e proibições. Infrações básicas para a apreensão de documentos de
habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Infrações básicas para a cassação de
documentos de habilitação. Principais crimes e contravenções de trânsito. Conhecimento de sinais
sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito. Tipos de sinalização; placas de regulamentação;
advertência e indicação; sinais luminosos; Noções de procedimentos de Primeiros Socorros.
Conhecimento de defeitos simples do motor. Procedimentos corretos para economizar combustível.
Cuidados necessários para conservar o veículo em boas condições mecânicas. Conhecimento básico
sobre sistema de freios. Defeitos simples do sistema elétrico. Porte de documentos obrigatórios do
veículo e do condutor; Segurança do trabalho e prevenção de acidentes e incêndio. Código de
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Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos
componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Direção Defensiva. Noções de mecânica de autos.
Manutenção e Limpeza de veículos. Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações; Resoluções do
CONTRAN 160 e 168.
SERVENTE:
PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia, Divisão Silábica, Acentuação gráfica, Emprego do
hífen, Ortografia, Pontuação, Estruturas das palavras, Classes Gramaticais, Flexão verbal e
nominal, Emprego e Colocação, Pronomes: Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo,
Concordância nominal e verbal, Crase, Interpretação de texto, Analise Sintática: termos da oração e
classificação das orações.
MATEMÁTICA: Conjunto numérico R, N, Inteiro, Potenciação, Radiciação, Equação e
inequação do 1º grau, Equação do 2º grau, Fatoração, Porcentagem, Juros simples e compostos,
Relações e Funções, Área, Perímetro, Volume e Densidade, Áreas das figuras planas, Sistema
decimal de medidas, Razões e Proporções.
ENSINO MÉDIO COMPLETO:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
Vigilância epidemiológica, Doenças Transmissíveis, Visita Domiciliar, Trabalho de Grupo, Testes
Imunológicos, Notificação de Doenças Transmissíveis. Construção de diagnóstico de saúde da
comunidade. Orientação a comunidade com relação aos adjetivos e serviços prestados pelo Centro
de saúde, Avaliações das visitas domiciliar, Noções sobre Epidemiologia, Noções sobre Intoxicação
por Agrotóxicos, Saúde do escolar, Vacinação, Higiene e Alimentação. entrevista e visita
domiciliar. Cadastramento familiar e territorial.
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AGENTE ADMINISTRATIVO (ESCRITURÁRIO):
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e
Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação
com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos,
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices,
inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos,
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle
de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias,
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos,
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de
correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação
Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas, Programas antivírus,
Políticas de backup.
AGENTE ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTA):
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
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equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e
Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação
com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos,
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices,
inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos,
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle
de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias,
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos,
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de
correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação
Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas, Programas antivírus,
Políticas de backup.
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Manuais de Orientação, publicados pelo Ministério
da Saúde e Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo referentes a: dengue, febre amarela e outros
agravos ocasionados por vetores. Livros didáticos de Ciências, Biologia, Higiene e Saúde e
Educação Ambientais Nível 1º e 2º. Noções gerais de saúde, Ações da Vigilância em Saúde e
controle de doenças transmissíveis por vetores, Educação e saúde, Visita Domiciliar: abordagem,
envolvimento do morador, orientações; Atividades de Vigilância Entomológica: controle do vetor –
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pesquisa em pontos estratégicos, pesquisa em imóveis especiais, pesquisa de armadilhas, bloqueio
de criadouros, bloqueio de nebulização, avaliação de densidade larvária; Controle Mecânico:
mutirão de limpeza, arrastão de limpeza, uso de produtos alternativos; Controle Químico: grupos de
inseticidas utilizados, classificação toxicológica, cuidados básicos na aplicação, EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual); Atividades Educativas: segurança no trabalho – prevenção
de acidentes. Lei Orgânica se Saúde – Lei 8 080 e 8142 – Ministério da Saúde, Brasília 1990.
Programa de Saúde da Família.
AGENTE LEITURISTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral – Grandes Civilizações,
Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL - Industrialização Brasileira,
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil,
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos, Relevo Brasileiro,
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia,
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e
ecologia, e suas vinculações históricas.
AGENTE DE SANEAMENTO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
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Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos básicos sobre as principais
zoonoses doenças emergentes transmitidas por animais silvestres: dengue, raiva animal.
Leptospirose, leishmaniose e febre maculosa. Controle de roedores, animais sinantrópicos, abelhas,
animais peçonhentos e manejo de pombos. Contenção de animais domésticos e manejo de
criadouros.
Sistema Único de Saúde - Artigo 6º, parágrafo 1º, itens I, II (atribuições da Vigilância Sanitária);
Vigilância Sanitária: conceito, abrangência das ações, ações desenvolvidas por área de abrangência;
Orientação em ambientes de trabalho e saúde do trabalhador.
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Odontologia Social – Atendente de Consultório
Dentário: histórico, legislação e papel do A.C.D. Odontologia Preventiva – HIGIENE Dentária:
Etiologia e Controle de Placa Bacteriana, Cárie e Doença Periodontal. Prevenção da Cárie e Doença
Periodontal. Flúor (composição e aplicação), Cariostáticos e Selantes Oclusais. Processo saúde /
doença – Levantamento Epidemiológico: noções de Vigilância a Saúde, Materiais, equipamentos e
instrumentais: manutenção conservação, materiais Dentários – forradores e restauradores,
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Esterilização, desinfecção – Bio Segurança, Educação em Saúde, Noções de Radiologia,
Odontopediatria, Prótese, Cirurgia, Endodontia, Dentística e Anatomia bucal e dental (Notação
Dentária), limpeza, desinfecção e esterilização de materiais.
AUXILIAR DE SERVIÇO DE SAÚDE (AUXILIAR DE FARMÁCIA):
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Leitura de receitas. Higiene e Segurança no
trabalho. Ética e trabalho. Qualidade na prestação de serviço. Noções de organização e
funcionamento de farmácia. Almoxarifado: controle de entrada e saída de medicamentos. Cuidados
a serem observados na estocagem. Dispensação de medicamentos. Reconhecimento e localização
dos medicamentos. Interpretação de guias dos medicamentos. Noções de farmacologia. Noções de
classificação de medicamentos quanto à classe terapêutica; Conceitos de medicamento, remédio,
genérico, similar; Noções de farmacotécnica. Conceitos de fórmulas farmacêuticas. Técnicas de
manipulação de medicamentos alopáticos, fitoterápicos. Vidraria utilizada em laboratório de
manipulação: reconhecimento, manuseio e lavagem. Manuseio de substâncias tóxicas e cáusticas.
Pesos e medidas: conhecimento das unidades de massa e de volume. Balanças usadas na farmácia.
Mudanças de estado físico dos corpos. Misturas homogêneas e heterogêneas: processos de
separação. Processo de esterilização. Fórmula e nomenclatura de óxidos e ácidos. Descarte do lixo
farmacêutico. Resoluções ANVISA para a área farmacêutica. Noções de saúde pública. Preparação
de fórmulas. Noções de higiene e segurança. Portaria 344/98 – SVS/MS (12/05/1998). Noções de
Anatomia e Fisiologia Humana.
FISCAL:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
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MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Elementos de Direito Urbanístico. Função social
da propriedade. Parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. Instrumentos de política e gestão
urbana. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Desapropriação e servidão.
Conceito de solo criado. Operações urbanas. Infra-estrutura e serviços urbanos. Assuntos relativos a
arquitetura e construção civil. Bens Municipais. Conceito, classificação, uso e alienação.
Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de São Lourenço da Serra. Estrutura e
atribuições do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado de São Paulo. (CONDEPHAT). Noções de Direito Constitucional: Princípios fundamentais
da Constituição Federal de 1988. Direitos e garantias fundamentais. Organização do Estado e dos
Poderes.
FISCAL DE TRIBUTAÇÃO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Funções do fiscal; Impostos; Taxas; Contribuições
de melhoria; Emolumentos; Tributos de competência do município; Tributos Estaduais e Federais;
Participação do município; Hierarquia; Direitos e deveres do funcionário; Fiscalização de feiras
livres; Fiscalização do comércio efetivo; Fiscalização do comércio ambulante; Alvará de
funcionamento; Diversões públicas.
Noções de Direito Tributário. O Estado e o poder de tributar. Código Tributário Nacional: Norma
tributária: espécies; vigência; aplicação; interpretação. Obrigação tributária: conceito; espécies; fato
gerador; sujeitos ativo e passivo; solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário. Crédito
tributário: conceito; natureza; lançamento; revisão; suspensão; extinção; exclusão; prescrição;
decadência; repetição do indébito. Responsabilidade; solidariedade; sucessão. Sistema tributário
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nacional; princípios gerais; limitação ao poder de tributar. Impostos. Repartição das receitas
tributárias. Preços públicos, tarifas e taxas: distinção. Noções de Execução Fiscal - Lei 6830/80 e
posteriores alterações. Impostos municipais - IPTU, ISS e ITBI; Taxas Contribuição de melhoria.
GUARDA MUNICIPAL:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei nº 13.022/2014 – Estatuto Geral das Guardas
Municipais.
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990:
- Titulo I – Das Disposições Preliminares – Artigos 1º a 6º; - Título II – Dos Direitos Fundamentais
– Capítulo II, Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade – Artigos 15 a 18;
Estatuto do Idoso – Lei n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003:
- Título II – Dos Direitos Fundamentais - Artigos 8.º a 42; - Título III – Das Medidas de Proteção –
Artigos 43 a 68; - Título IV – Dos Crimes: - Capítulo II – Dos Crimes em espécie – Artigos 95 a
108.
Código Penal:
- Título I, da Parte Especial – Crimes contra a pessoa, Artigos 121 a 154;
- Título II, dos Crimes contra o Patrimônio, Artigos 155 a 183;
Constituição Federal de 1988:
- TÍTULO II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais; - Artigo 5.º - Incisos e Parágrafos;
- Artigos 226 ao 230 - Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso;
Título V – Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas:
- Capítulo III – Da Segurança Pública – Artigo 144, parágrafos 1.º ao 9.º.
Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha: - Artigos 1º ao 24.
Lei Federal nº 9.605/1998: - Capítulo VI – Da Infração Administrativa (Artigos 29 a 76).

GUIA TURISTICO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
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da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ministério de Turismo; Instituto Brasileiro de
Turismo – Embratur; O Turismo: formas, objetivos, tipos de turismo; Segmentação de Turismo;
Ação de Governo de incentivo ao turismo; Áreas do turismo; SISTUR. Noções sobre Sistemas
Operacionais (Windows e Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010:
estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes,
colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração
de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel
2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos,
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos,
campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos,
classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de
slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição
entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação
de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas, Programas antivírus, Políticas de backup.
OPERADOR DA ETA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
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números racionais: operações, Expressões
simplificação, racionalização, propriedades

algébricas:

operações,

Radicais:

operações,

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estrutura do átomo – Atomística; Misturas –
Separação de misturas; Ligações químicas; Funções inorgâmicas; Oxidação e redução –
Balanceamento de equações por oxidação e redução; Vidraria; Reagentes; Balanças; Tipos de
reações inorgânicas; Volume molar dos gases – Equações de estado gás ideal; Soluções; Equilíbrios
químicos – Equilíbrio iônico da água PH e POH; Conceitos de ácidos de Bransted e Lewis;
Eletroquímica – Pilhas e Eletrólise; Determinação de fórmulas – mínima percentual e molecular;
Funções orgânicas; Tipos de reações orgânicas; Doenças transmissíveis pela água, ar e solo.
Agravos à saúde; Tratamento da água; Análise qualitativa e quantitativa da água.
OPERADOR DE MÁQUINAS:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Trânsito Brasileiro; Regras de
circulação; Sinalização de trânsito; Normas de segurança; Normas de segurança veicular;
Conhecimentos básicos de máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas. Conhecimento
sobre equipamentos de proteção individual – EPIs; Conhecimento sobre todo o funcionamento e
operação, manutenção, conservação e limpeza de máquinas pesadas - retro-escavadeira,
motoniveladoras (Patrol), pá carregadeira, rolo de compactação.
SUPERVISOR DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
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MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei n.º 11.350/2006, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 13.595/2018. Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux);
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação
com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos,
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices,
inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos,
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle
de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias,
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos,
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de
correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação
Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas, Programas antivírus,
Políticas de backup.
TÉCNICO EM ELETROENCÉFALOGRAMA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções básicas do funcionamento do aparelho de
eletroencefalografia: calibração, sensibilidade etc. Noções básicas quanto à coloração de eletrodos,
tipos etc. Traçado: ritmos. Atividades cerebrais normais e patológicas: adultos e crianças – vigília e
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sono. Conhecimentos sobre realização de polissonografia neonatal: montagem em recém - nascidos,
colocação de eletrodos e canais para eletromiografia, oculares, cinta respiratória e transdutor nasal.
Artefatos de exame. Sugestão Bibliográfica: Livros Técnicos específicos da área.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMAGEM:
Acolhimento com classificação de risco, Sinais vitais; Higienização; Administração de
medicamentos; Cuidados especiais; Coleta de material para exame; terminologias, esterilização e
desinfecção, biossegurança, passagem de sondas, punção venosa, realização de curativos, cuidados
com ostomias, cuidados com drenos. ÉTICA PROFISSIONAL: Comportamento social e de
trabalho; Sigilo profissional; EPIDEMIOLOGIA: Terminologias básicas; Noções de
epideminologia; Doenças de notificação compulsória; Isolamento; Infecção hospitalar;
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: Parada cárdio-respiratória; Hemorragias; Ferimentos superficiais e
profundos; Desmaio, Estado de choque, convulsões; Afogamento, Sufocamento, choque elétrico,
envenenamento, mordidas de cobras; Fraturas e luxações; Corpos estranhos; Politraumatismo,
queimaduras; SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: Vacinas; crescimento e o
desenvolvimento infantil; Alimentação; Doenças mais comuns; Berçários e lactários, alterações
corporais na adolescência; SAÚDE DA MULHER: Período menstrual, Exames Preventivos de
Câncer de colo de útero e mama, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Pré-natal de baixo risco,
aborto, doenças gestacionais, alterações corporais na gestação, trabalho de parto, amamentação,
puerpério. SAÚDE DO ADULTO E IDOSO: Cuidados de Enfermagem nas patologias Cardio vasculares, Pulmonares, Neurológicas, Crônico-Degenerativas, exames preventivos de câncer de
próstata. SAÚDE MENTAL: Transtornos mentais e de comportamento, Sinais e Sintomas de
Transtornos mentais, alterações da sensopercepção, alterações do pensamento, alterações da
linguagem, alterações da consciência, alterações da atenção e orientação, alterações da memória,
alterações da afetividade, alterações do sono e alterações do movimento. Administração de
medicamentos controlados. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142 – Ministério da Saúde,
Brasília 1990. Programa de Saúde da Família. Acolhimento com classificação de risco
(www.saude.gov.br/humanizasus).
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TÉCNICO EM INFORMÁTICA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e
Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação
com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos,
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices,
inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos,
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle
de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias,
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos,
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de
correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação
Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas, Programas antivírus,
Políticas de backup.
1 – Servidor
a) – Instalação e manutenção do Servidor Windows 2008 Server Standard R2;
b) – Configuração e manutenção do Active Directory;
c) – Configuração e manutenção do Terminal Service;
d) – Colocação de todas as estações de trabalho existentes no Domínio e configuração das novas;
e) – Criação e manutenção Group Policy Objects (GPO);
f) – Criação de um Servidor de Arquivos;
g) – Implantação e manutenção do Sistema de Gestão DE CÂMARAS MUNICIPAIS;
h) – Mapeamento de rede necessários para cada setor com seus sistemas adequados;
i) – Configuração e manutenção do Servidor de Backup;
1.2 – Redes
a) – Configuração, organização e manutenção da rede lógica e física;
b) – Refazer, sempre que necessário a infraestrutura de rede;
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c) – Configuração das impressoras e demais equipamentos de rede;
1.3 – Estações
a) – Backup de todas estações de trabalho;
b) – Formatação e reinstalação do sistema operacional (quando necessário ou quando solicitado);
c) – Restauração do Backup (quando necessário ou quando solicitado);
d) – Instalação de Programas básicos (quando necessário ou quando solicitado);
e) – Instalação do Pacote Office (quando necessário ou quando solicitado);
f) – Instalação do Trend Micro Worry-Free (quando necessário ou quando solicitado);
1.4 – Outros serviços / habilidades
a) – Limpeza interna de computadores;
b) – Remoção de vírus, spyware e demais ameaças;
c) – Backup de arquivos nos computadores;
d) – montagem e instalação de novos equipamentos;
e) – Manutenção na rede;
f) – Formatação e reinstalação de sistemas operacionais e softwares;
g) – Suporte no acesso à internet;
h) – Suporte ao usuário na utilização de aplicativos;
j) – Outros serviços de manutenção em periféricos em geral.
1.5 – Conhecimentos
a) – Experiência em redes Padrões 802.3 e 802.11 a/b/g; Protocolo TCP/IP;
b) – Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE);
c) – Brigde;
d) – Gateway, DNS, Access Point;
e) – Configurações de Routerboard;
f) – Port Forwarding;
g) – NAT;
h) – DHCP;
i) – ACK TIMEOUT;
j) – dBm;
k) – canal;
l) – RTS Threshold;
m) – Fragmentation Threshold;
n) – AirMax;
o) – SSID;
p) – Wireless Security (WEP, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA2-TKIP, WPA2-AES);
q) – WPA Authentication PSK; TX Rate Mbps;
r) - conhecimento básico de rotinas operacionais de contabilidade, folha de pagamento etc.
1.6 – Formação
a) – Sistemas de Informação ou similar;
b) – Conhecimentos em Windows Phone, Windows Mobile e Android;
c) – Conhecimentos de Java, Visual Basic, Delphi e SQL Server 2008 R2;
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TÉCNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Os aparelhos de Raio X; Os filmes de Raio X; A
tomografia - aplicações; A ultra-sonografia - aplicações; Exames radiológicos - aplicações;
Qualificação do Técnico em Radiologia; Lei Federal 7.394 de 29/10/1985 que regula o exercício da
profissão de Técnico em Radiologia; Decreto Federal 92.790 de 17/06/1986 que regulamenta a Lei
7.394 de 29/10/1985; Resolução nº 21 de 29/05/1988 do Conselho Nacional de Técnicos em
Radiologia.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Sistema de segurança do trabalho; Riscos e causas
de acidentes; Prevenção de acidentes de trabalho; Fatores de riscos de acidentes; Normas e
dispositivos de segurança; Fatores inseguros; Inspeção em postos de combate a incêndios,
mangueiras, hidrantes, extintores e outros; Desenvolvimento da mentalidade prevencionista dos
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servidores; Instruções e orientação na elaboração e cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes;
Legislação; Principais causas e motivos de acidente do trabalho; Fatores que influenciam o
triângulo do fogo; Tipos de extintores; CIPA - SIPAT; Mapeamento de risco; Tipos de
Treinamentos.
TOPOGRAFO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conceitos: plano topográfico, aplicações da
topografia, distinção entre Topografia e Geodésia, Datum. Formas da Terra: superfície topográfica,
elipsóide, geóide. Unidades de Medida: angular, linear e superficial. Escalas – conversões.
Orientações. Coordenadas topográficas. Medição Angular: métodos e erros. Medição Linear:
métodos e erros. Levantamento Planimétrico: Irradiação, poligonação e interseção. Levantamento
Altimétrico: nivelamento, geométrico e trigonométrico. Representação do Relevo: curvas de nível,
perfil topográfico. Cálculo de Área. Cálculo de Volume. Sistema de Posicionamento GPS:
principais métodos e erros. Instrumentos Topográficos: teodolito, nível, estação-total,
distanciômetro, planímetro, receptores GPS. Fotografia Aérea: características, deformações, escala,
estereoscopia.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO:
ARQUITETO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
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equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O mundo antigo (Egito); Arquitetura Grega;
Arquitetura Romana; Arquitetura Gótica; Arquitetura Renascentista; Arquitetura Barroca;
Arquitetura Neoclássica; Arquitetura e a Primeira Revolução Industrial; Arquitetura e a Segunda
Revolução Industrial; Renovação e Inovações da Arquitetura do século XIX; Movimentos
internacionais do século XX; A Arquitetura de: a)Le Corbusier; b) Oscar Niemeyer; c) Vilanova
Artigas; d) Lúcio Costa; Arquitetura Contemporânea; Acondicionamento térmico natural aplicado
na Arquitetura; Alicerces, Madeiramento e Cobertura; Instalação hidráulica e elétrica. Planejamento
Territorial Urbano e Rural (meio ambiente, equipamentos públicos e comunitários, sistema viário,
infra-estrutura urbana, topografia, drenagem, zoneamento); Patrimônio Ambiental e Cultural
Urbano (conhecimentos gerais, preservação, tombamento); Habitação Popular (urbanização de
favelas, intervenções em áreas de ocupações, conjuntos habitacionais); princípios do desenho
universal tendo com referências básicas as normas técnicas de acessibilidade (ABNT 9050/04) e
legislação específica (Decreto Federal 5.296/04); além das seguintes legislações urbanísticas e
edilícias:
- Lei Federal n°6766/79 alterada pela Lei Federal n°9785/99 (Dispõe sobre o Parcelamento do
Solo);
- Lei Federal n°10257/01 (Estatuto de Cidade);
ASSISTENTE SOCIAL:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Teoria do Serviço Social, Princípios básicos do
Serviço Social, Serviço Social na área de saúde mental, Serviço Social junto à família, Serviço
Social em Serviço de Saúde de urgência e emergência. Metodologia do Serviço Social, Atuação do
Serviço Social com crianças e adolescentes, Ética Profissional – Código de Ética Profissional,
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Equipe multiprofissional, L.O .A .S., Metodologia do Planejamento, Lei 8.662/93 – Lei que
regulamenta a profissão de Assistente Social, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do
Idoso.Lei Maria da Penha. Planejamento Familiar. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142 –
Ministério da Saúde, Brasília 1990. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde; Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais; Sistema único de Assistência Social-SUAS; Política
Nacional de Assistência Social-PNAS; Norma Operacional Básica-NOB/SUAS e, Lei Orgânica de
Segurança Alimentar e Nutricional-LOSAN.
BIBLIOTECÁRIO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Catalogação de material convencional e não
convencional (AACR2), classificação decimal de Dewey, normas sobre documentação,
metodologia LILACS, disseminação da informação. Obras básicas de referencia sobre a América
Latina. Conhecimentos básicos sobre arte e literatura.Familiaridade com indexação. Noções sobre
história das artes, história do livro e das bibliotecas, estudos sócio – políticos e econômicos,
comunicação. Informação em biblioteconomia, métodos e técnicas de pesquisa, representação
descritiva, representação temática, editoração. Controle bibliográfico, administração de biblioteca,
organização e métodos bibliotecários, seleção e avaliação de coleções, reprografia, fontes de
informação, indexação e resumos, aquisição e conservação de coleções, sistemas de indexação pós
– coordenada, disseminação seletiva de informação, planejamento bibliotecário, marketing
bibliotecário, assistência ao usuário, automação de bibliotecas, organização e tipos de bibliotecas e
técnicas de arquivo. Conhecimento de informática.
CONTADOR:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
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MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos técnicos e acadêmicos de economia:
noções básicas de economia; macroeconomia; microeconomia; política e planejamento econômico;
o plano de metas; desenvolvimento socioeconômico; fundamentos técnicos e acadêmicos de
contabilidade pública: conceito, campo de atuação; bens públicos, entidades públicas, conceito e
classificação; contabilidade aplicada aos regimes próprios de previdência social; orçamento:
conceito, elaboração e regime orçamentário; créditos adicionais: conceito e classificação; receitas e
despesas orçamentárias; estágios e classificação; receitas e despesas extraorçamentárias, variações
independentes da execução orçamentária; sistema de contas: conceito e classificação;
demonstrativos contábeis: balanço orçamentário, financeiro e patrimonial e demonstrativo das
variações patrimoniais; contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial: despesas e receitas
segundo as categorias econômicas; classificação funcional programática: código e estrutura;
programa de trabalho de governo (demonstrativo de funções), orçamento-programa, programas e
subprogramas por projetos e atividades; comparativo da receita orçada com a arrecadada;
comparativo da despesa autorizada com a realizada; demonstrativo da dívida flutuante (restos a
pagar); organização dos serviços de contabilidade pública; formulas de escrituração contábil;
controle dos bens patrimoniais; noções de licitações e contratos; noções da aplicação da Lei de
Responsabilidade Fiscal; conhecimentos básicos das Instruções do TCE- Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo e sistema Audesp; previdência social no Brasil e no mundo: evolução, situação
atual, modelos e paradigmas; seguridade social; regimes previdenciários; previdência social
pública: regime geral de previdência social, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), benefícios,
contribuições, financiamento, gestão e sustentabilidade; previdência do servidor público: regimes
próprios de previdência social, benefícios, contribuições, financiamento, gestão, para concessão
das aposentadorias a servidores vinculados a regimes próprios de previdência social; noções das
legislações e normas previdenciárias; conhecimentos básicos de informática, internet e operação de
programas redatores de texto e planilhas eletrônicas de cálculo; conhecimento das legislações
pertinentes, em especial Lei Federal 4.320/64, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei
Complementar 101/2000 (LRF), Portaria MPS n.º 519, de 24 de agosto de 2011, Lei federal nº
9.717/98 e alterações, Constituição Federal e Emendas Constitucionais e demais conhecimentos
compatíveis com as atribuições do cargo.
DENTISTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
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MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Odontopediatria, Dentística, Cirurgia e
Traumatologia, Odonto Social e Preventiva, Ortodontia Preventiva, Antibióticoterapia,
Desinfecção, Periodontia, Endodontia, Prótese, Radiologia, Anestesiologia, Semiologia. Defeitos de
desenvolvimento da região maxilofacial e oral, Anomalias dos dentes, Doação da polpa e do
periápice, Infecções bacterianas, Doenças fúngicas e protozoárias, Infecções virais, Doenças
imunológicas e alérgicas, Patologia epitelial, Patologias das glândulas salivares, Tumores dos
tecidos moles, Distúrbios hematológicos, manifestações orais de doenças sistêmicas, Doenças
dermatológicas, Dor facial e doenças neuromusculares, Anatomia do periodonto, Epidemiologia e
microbiologia da doença periodontal, Placa e cálculos dentais, Patogênese da periodontite, Antisépticos, Filosofia do tratamento de canais radiculares, Obstrução dos canais radiculares, Assepsia e
anti-sepsia em Endontia, prepara biomecânico dos canais radiculares, Cirurgias parendodônticas,
Urgências em Endodontia, Classificação dos preparos cavitários, Cavidade classe I, II, III, IV e V
de Black, Cavidades atípicas, Preparo cavitário para amálgamas e compósitos, Preparo cavitário
para restauração metálicas fundidas, Materiais de restauração, Restaurações metálicas com ligas
nobres e não nobres, Características e considerações clínicas quanto ao seu emprego, Materiais
odontológicos para cimentação, Patologias oclusais e disfunções craniomandibulares: considerações
relacionadas à prótese fixa e reabilitação oral. Preparo de dentes com finalidade protética. Núcleos,
Coroas provisórias, Moldagem e modelo de trabalho, Registros oclusais e montagem em
articuladores semi-ajustáveis, Forma e características das infra-estruturas para próteses
metalocerâmicas, Prova dos retentores, remoção em posição para soldagem e remontagem, Seleção
de cor e ajuste funcional e estético, Cimentação provisória e definitiva, Estudos das definições,
Extrações seriadas, Cárie dental, Prevenção da cárie dental, Anestésicos locais. Lei Orgânica de
Saúde – Lei 8 080 e 8142 – Ministério da Saúde, Brasília 1990., Programa de Saúde da Família,
Pacto pela saúde.
DIRETOR DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
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de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Introdução à Ecologia: Ecologia: conceitos;
Componentes abióticos dos ecossistemas; Componentes bióticos dos ecossistemas; Hábitat e nicho
ecológico. O fluxo de energia e o ciclo da matéria nos ecossistemas: O ciclo da água; O ciclo do gás
carbônico; O ciclo do oxigênio; O ciclo do nitrogênio. Biomas: Os biomas terrestres; A
fitogeografia do Brasil. Quebra do equilíbrio ambiental; Alterações bióticas; Alterações abióticas.
Poluição e contaminação do meio ambiente: Conceito de poluição; Poluição das águas; Poluição do
ar; Poluição do solo. Princípios de conservação da natureza: Ação predatória do homem; Impacto
ecológico das grandes obras; O planejamento como solução para os problemas ecológicos. Noções
sobre reciclagem e tratamento de resíduos sólidos e líquidos: Origem dos resíduos; Consequência
do lançamento de resíduos à biosfera: reciclagem e poluição; Compostos biodegradáveis e não
biodegradáveis; Tratamento biológico dos resíduos biodegradáveis. Impacto ambiental. Preservação
ambiental. Os sistemas naturais: Hidrografia: as águas no planeta. O desenvolvimento e a questão
ambiental: Os movimentos de defesa do meio ambiente. A origem dos rios. Características gerais
dos rios. A rede hidrográfica. A rede hidrográfica brasileira: A hidrografia brasileira; As bacias
hidrográficas. Geologia e geomorfologia. Pedologia. Clima. Remanescentes de vegetação. Fauna de
vertebrados. Legislação ambiental pertinente. Fatores Abióticos do Meio Ambiente: Ar, Água,
Rochas e Solo; Os Recursos Naturais e sua Utilização pelo Homem e demais Seres vivos; Noções
de Ecologia; Meio Ambiente e Qualidade de Vida.
ENFERMEIRO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: SAE ( Sistematização da Assistência de
Enfermagem); Sinais vitais; Higienização; Acolhimento com classificação de risco, Preparo e
Administração de medicamentos; Coleta de material para exame, terminologias, esterilização e
desinfecção, Semilogia e semiotécnica, farmacologia aplicada a enfermagem, trabalho em equipe
multiprofissional, planejamento familiar. ÉTICA PROFISSIONAL: Lei do Exercício Profissional.
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ADMINISTRAÇÃO: Administração e gerenciamento no serviço de enfermagem, Administração de
recursos materiais. EPIDEMIOLOGIA: Terminologias; Noções de epideminologia; Doenças de
notificação compulsória; Isolamento; Infecção hospitalar, imunização, ações de controle e
biossegurança; URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: Parada cárdio-respiratória; Hemorragias;
Ferimentos superficiais e profundos; Desmaio, Estado de choque, convulsões; Afogamento,
Sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordedura de cobras, picadas de animais
peçonhentos, Fraturas e luxações; Corpos estranhos; Politraumatismo, queimaduras; SAÚDE DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: puericultura, crescimento e o desenvolvimento infantil;
Alimentação; Doenças mais comuns; Berçários e lactários, alterações corporais na adolescência,
transtornos alimentares, riscos na adolescência (DST, gravidez, violência, drogas, sexualidade).
SAÚDE DA MULHER: Período menstrual, Exames Preventivos de Câncer de colo de útero e
mama, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Pré-natal de baixo risco, Pré-natal de alto risco,
aborto, doenças gestacionais, alterações corporais na gestação, trabalho de parto, amamentação,
puerpério. SAÚDE DO ADULTO E IDOSO: Cuidados de Enfermagem nas patologias Cardio vasculares, Pulmonares, Neurológicas, Crônico-Degenerativas, exames preventivos de câncer,
metabólicas, genito-urinárias, musculoesqueléticas. SAÚDE MENTAL: Transtornos mentais e de
comportamento, Sinais e Sintomas de Transtornos mentais, alterações da sensopercepção,
alterações do pensamento, alterações da linguagem, alterações da consciência, alterações da atenção
e orientação, alterações da memória, alterações da afetividade, alterações do sono e alterações do
movimento. Preparo e Administração de medicamentos controlados. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8
080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde
da
Família,
Pacto
pela
saúde,
Acolhimento
com
classificação
de
risco
(www.saude.gov.br/humanizasus).
ENGENHEIRO CIVIL:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Geologia Aplicada à engenharia, Resistência dos
materiais, Estrutura de madeira, Estrutura metálica, Materiais de Construção Civil, Hidráulica
Geral, Teoria das Estruturas, Mecânica do Solo, Sistemas de abastecimentos de água, Hidrologia
Aplicada, Construção Civil, Construção em concreto, Estradas, Sistemas de esgoto, Instalações
Hidráulicas e Sanitárias, Técnica e economia dos transportes, Arquitetura, Maciços e obras de terra,
Pontes de concreto, Fundações, Urbanismo, Estatística, Topografia Geral, Instalações elétricas.
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Saneamento ambiental: abastecimento de água (captação, adução, elevação, tratamento, reservação
e distribuição), esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação final), manejo de resíduos
sólidos urbanos (coleta, limpeza publica, tratamento, reciclagem e destinação final), manejo de
águas pluviais urbanas. Desenvolvimento urbano: política nacional de desenvolvimento urbano e
habitacional e conhecimentos sobre sistemas de gestão da qualidade e desenvolvimento tecnológico
da construção civil e habitacional. Equipamentos e serviços urbanos:necessidades, adequação, tipo,
dimensionamento e localização; controle do uso e da ocupação do solo; serviços públicos;
atribuição dos poderes públicos; estrutura urbana; sistema viário; projetos de urbanização;
loteamentos. Projetos e obras: análise do planejamento e acompanhamento do cronograma físicofinanceiro; noções sobre resistência dos materiais; técnica de materiais e construções; instalações
elétricas e hidráulicas. Legislação Urbana: Código de Obras (Edilício), Plano Diretor, Uso e
Parcelamento do Solo; Estatuto das Cidades – Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.
FARMACÊUTICO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FARMACOLOGIA: Farmacocinética –
Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas; Farmacodinâmica – Mecanismo de Ação das
Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Classificação dos medicamentos; Toxicologia;
Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso
Racional de Medicamentos;Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; Aspectos de
biossegurança em farmácias; Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Estudos de utilização de
medicamentos; Farmacoterapia baseada em evidências. SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS:
Conceitos Gerais; Farmacoeconomia; Padronização de Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos,
Serviços e Centros de Informações de Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica.
MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL: Controle de Psicotrópicos,
entorpecentes e antirretrovirais (Legislação e Dispensação); Portaria 344/98;Medicamentos de
referência, similares e genéricos. FARMACOTÉCNICA E TECNOLOGIA FARMACÊUTICA:
Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas Práticas de Fabricação de Produtos
Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis: Reconstituição, Diluição, Fracionamento e
Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações de
Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização.
CONTROLE DE QUALIDADE: Controle de Qualidade de Matérias-primas e Produtos
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Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos; garantia
de Qualidade em Farmácia Hospitalar. ÉTICA PROFISSIONAL: Legislação Sanitária aplicada à
Farmácia. A organização Jurídica da profissão Farmacêutica. Histórico da profissão farmacêutica
no Brasil e no mundo. Conceitos básicos em Ciências Farmacêuticas. Política de Medicamentos.
História da Saúde Pública no Brasil. O SUS. EPIDEMIOLOGIA: Determinações Sociais do
Processo Saúde/Doença e Aspectos Epidemiológicos. Indicadores de Saúde Gerais e Específicos.
Doenças de Notificação Compulsória. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Noções de
controle de infecção hospitalar. LICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS: Administração de Farmácia dispensação, aviamento de receitas, controle de
estoque de medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos.; Boas práticas de armazenamento e
estocagem de medicamentos;Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de
Armazenamento; Controle e planejamento de Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo;
Consumo Médio Mensal, Ponto de Requisição, Estoque Mínimo e Estoque Máximo Curvas
ABC/XYZ; Sistemas de Distribuição e Dispensação de Medicamentos.
FISIOTERAPEUTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia, Fisiologia, Neurologia, Ortopedia,
Fundamentos de Fisioterapia, Cinesioterapia, Fisioterapia aplicada à Neurologia – Infantil – Adulto,
Fisioterapia aplicada à Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapia aplicada à Ginecologia e Obstetrícia,
Fisioterapia aplicada à Pneumologia.
MÉDICO AUDITOR:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
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MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Perícia e auditoria médica. Auditoria na visão
hospitalar. Auditoria em materiais e medicamentos. Auditoria em cobrança de equipamento
médico-hospitalar. A enfermagem e a auditoria. Medicina de grupo e auditoria na cobrança de
honorários médicos. Sistema Nacional de Auditoria do SUS: Conceito, finalidade, competências e
responsabilidades do auditor em saúde pública. Legislação em auditoria. Organização do Sistema
Único de Saúde: princípios básicos. Tipos e campo de atuação da auditoria. Perfil do auditor.
Rotinas do processo de auditoria em saúde: auditoria analítica e operativa no SUS. Apuração de
denúncia. Financiamento no SUS: forma de repasse de Recursos Federais. Programas financiados
pelo piso de atenção básica. Utilização de Recursos Federais no SUS. Orçamento como instrumento
de controle. Financiamento no SUS: forma de repasse de Recursos Federais. Utilização de Recursos
Federais no SUS. Noções de avaliação de serviços de saúde: conceito, finalidades e estratégias de
avaliação. Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade. Aplicação de recursos do SUS.
Tecnologia da Informação em Auditoria. Auditoria dos procedimentos do Sistema de Informações
Hospitalares e do Sistema de Informações Ambulatoriais. Auditorias do Sistema Municipal de
Saúde. Ética em auditoria. A auditoria médica na visão do consultor. Disciplinas Básicas da
Especialidade (Currículo Básico). SUS – princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no
Brasil. Programa de Saúde da Família. Ética profissional, responsabilidade e trabalho em equipe.
Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Pacto pela Saúde.
Gestão Colegiada. Trabalho em equipe. Promoção de saúde e trabalho intersetorial. Identificação de
situações de risco individual/familiar/coletivo. Código de Ética Médica. Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, Seção II – Da Saúde.
MÉDICO CARDIOLOGISTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
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números racionais: operações, Expressões
simplificação, racionalização, propriedades.

algébricas:

operações,

Radicais:

operações,

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Conceitos Básicos
de deontologia médica, fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do
sistema digestivo, neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Métodos complementares em
cardiologia. Arritmias cardíacas, síncope, morte súbita: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento,
marcapassos. Hipertensão pulmonar, tromboembolismo pulmonar e cor pulmonale. Hipertensão
arterial: fisiopatologia, diagnóstico, terapia. Cardiopatias congênitas em adultos. Valvopatias.
Endocardite bacteriana. Dislipidemias. Coronariopatia: fisiopatologia, angina estável e instável,
infarto agudo do miocárdio. Cardiomiopatias. Tumores cardíacos, doenças do pericárdio, doenças
da aorta. Avaliação pré- operatória. Acometimento cardíaco por doenças reumatológicas,
hematológicas, neurológicas. Gravidez e cardiopatia. Insuficiência Cardíaca: fisiologia, clínica,
tratamentos, Insuficiência Coronariana: Aguda, Crônica, Válvulo Patias, Cardiopatia Congênita.
Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e
diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e
emergência. Acolhimento com classificação de risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
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Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Epidemiologia,
fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares:
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmiascardíacas, doenças reumáticas, aneurisma
de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque.
Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite agudae crônica, asma, doença pulmonar
obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, tromboembolismopulmonar, pneumopatia intersticial.
Gastrointestinais: neoplasias do sistema digestivo, gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia
aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças
intestinais, inflamatórias, doença diverticular do cólon.Renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções
urinárias. Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes melito,
hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Reumatológicas: osteoartrose,
osteoporose, doença de Paget, doença reumatóide, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite
infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsias, acidente vascular
cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias.Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência
alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão, reações agudas ao stress. Infecto-contagiosas:
sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide,
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose,
leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, febre maculosa,
dengue, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose. Dermatológicas:
escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções
bacterianas. Imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia.
Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréia, câncer de mama,
intercorrências no ciclo gravídico. Hematológicas: anemias, talassemias e neoplasias. Noções
básicas de urgência/emergência na prática médica. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142,
Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família,
Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com classificação de
risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
MÉDICO CLINICO GERAL:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
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da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Epidemiologia,
fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares:
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmiascardíacas, doenças reumáticas, aneurisma
de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque.
Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite agudae crônica, asma, doença pulmonar
obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, tromboembolismopulmonar, pneumopatia intersticial.
Gastrointestinais: neoplasias do sistema digestivo, gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia
aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças
intestinais, inflamatórias, doença diverticular do cólon.Renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções
urinárias. Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes melito,
hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Reumatológicas: osteoartrose,
osteoporose, doença de Paget, doença reumatóide, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite
infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsias, acidente vascular
cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias.Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência
alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão, reações agudas ao stress. Infecto-contagiosas:
sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide,
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose,
leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, febre maculosa,
dengue, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose. Dermatológicas:
escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções
bacterianas. Imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia.
Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréia, câncer de mama,
intercorrências no ciclo gravídico. Hematológicas: anemias, talassemias e neoplasias. Noções
básicas de urgência/emergência na prática médica. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142,
Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família,
Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com classificação de
risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
MÉDICO DERMATOLOGISTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
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Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Érupções: Eczematosas, Eritêmato – escamosas,
Pápulo – pruriginosas e Vésico-bulhosas; Afecções Ulcerosas; Hidroses; Tricoses; Onicoses;
Discromias; Lupus Eritematoso e Esclerodermias; Hanseníase e outros micobacterioses; Sífilis e
outras DST; Micoses profundas; Leishmanioses; Tumores benignos; Piodermites; Dermatoses
infantil e do idoso; Afecções do couro cabeludo; Dermatoses ocupacionais; Afecções Vasculares;
Terapêutica tópica e sistêmica em processos Dermatológicos.
MÉDICO EMERGENCIALISTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Epidemiologia,
fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares:
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmiascardíacas, doenças reumáticas, aneurisma
de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque.
Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite agudae crônica, asma, doença pulmonar
obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, tromboembolismopulmonar, pneumopatia intersticial.
Gastrointestinais: neoplasias do sistema digestivo, gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia
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aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças
intestinais, inflamatórias, doença diverticular do cólon.Renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções
urinárias. Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes melito,
hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Reumatológicas: osteoartrose,
osteoporose, doença de Paget, doença reumatóide, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite
infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsias, acidente vascular
cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias.Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência
alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão, reações agudas ao stress. Infecto-contagiosas:
sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide,
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose,
leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, febre maculosa,
dengue, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose. Dermatológicas:
escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções
bacterianas. Imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia.
Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréia, câncer de mama,
intercorrências no ciclo gravídico. Hematológicas: anemias, talassemias e neoplasias. Noções
básicas de urgência/emergência na prática médica. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142,
Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família,
Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com classificação de
risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
MÉDICO DO TRABALHO - PERITO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1.Pneumopatias não tuberculosas: diagnóstico,
tratamento na urgência. 2.Toxicologia ocupacional, intoxicações exógenas, benzodiazepínicos,
etanol, defensivos agrícolas: diagnóstico e tratamento. 3.Perdas Auditivas Ocupacionais: causas,
classificação e diagnóstico. 4. Dermatoses Ocupacionais: classificação, diagnóstico, tratamento
específico. 5. Acidentes ofídicos: tratamento (soroterapia). 6. Profilaxia da raiva humana e animal:
indicação de vacinação e soro vacinação. 7. Dores abdominais: diagnóstico diferencial, tratamento
na urgência. 8. Crise hipertensiva: relação da hipertensão com o trabalho, diagnóstico, tratamento.
9. Distúrbios convulsivos: diagnóstico diferencial, tratamento na urgência. 10. Assistência médica
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nos pacientes poli-traumatizados - planificação do primeiro atendimento. Segurança do Trabalho:
¨Dispositivos Legais referentes ao assunto: Constituição Federal; Lei N º 6514 de 22/12/77; Portaria
N º 3214 de 08/06/78 e alterações posteriores ¨ Responsabilidade civil e penal ¨ Metodologia de
formação em uma empresa (Palestras, Cursos, Semanas de Prevenção) ¨ Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho ¨ Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional ¨
Proteção contra incêndio ¨Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - riscos físicos, químicos,
biológicos, ergonômicos e de acidentes ¨ Proteção coletiva e Proteção individual - Equipamentos de
Proteção Individual ¨Insalubridade ¨ Periculosidade “Acidentes do Trabalho: causas e
conseqüências - Comunicação do acidente de trabalho” Primeiros Socorros: queimaduras, fraturas,
envenenamentos.
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Conceitos Básicos
de deontologia médica, fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do
sistema digestivo, neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Epidemiologia, fisiopatologia,
diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção dos distúrbios do Aparelho digestivo; Traumatismos
abdominais; Peritonites; Megaesôfago; Esofagite de refluxo; Câncer do esôfago; Hérnia gástrica;
Gastrites; Úlceras gástricas e diodenais; Úlceras perfuradas; Câncer do estômago; Hepatites por
vírus; Cirrose hepática; Colecistite calculosa. Coledocolitíase; Pancreatite; Câncer do Pâncreas;
Cólon Irritável; Verminoes intestinais; Esquistossomose Manssoni; Amebíase; Hemorragias
digestivas; Obstrução intestinal crônica; Divertículos do tubo digestivo; Lesão ulcerativa
inespecífica; Tumores malígnos do intestino; Lesões pré-cancerosas dos cólons e reto; Afecções
proctológicas; Retite actínica. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde,
Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde,
Política nacional de urgência e emergência.
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MÉDICO GENERALISTA DA FAMÍLIA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Epidemiologia,
fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares:
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmiascardíacas, doenças reumáticas, aneurisma
de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque.
Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite agudae crônica, asma, doença pulmonar
obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, tromboembolismopulmonar, pneumopatia intersticial.
Gastrointestinais: neoplasias do sistema digestivo, gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia
aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças
intestinais, inflamatórias, doença diverticular do cólon.Renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções
urinárias. Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes melito,
hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Reumatológicas: osteoartrose,
osteoporose, doença de Paget, doença reumatóide, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite
infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsias, acidente vascular
cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias.Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência
alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão, reações agudas ao stress. Infecto-contagiosas:
sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide,
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose,
leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, febre maculosa,
dengue, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose. Dermatológicas:
escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções
bacterianas. Imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia.
Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréia, câncer de mama,
intercorrências no ciclo gravídico. Hematológicas: anemias, talassemias e neoplasias. Noções
básicas de urgência/emergência na prática médica. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142,
Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família,
Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com classificação de
risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
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MÉDICO GINECOLOGISTA - OBSTETRA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: : Ética profissional, responsabilidade e trabalho
em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito.
Doenças de notificação compulsórias. Atendimento àsvítimas de violência e suas famílias.
Conceitos Básicos de deontologia médica, fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular,
respiratório e renal, do sistema digestivo, neurólogico e hematológico, Farmacologia geral.
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças
ginecológicas. Abordagem clínica em ginecologia, Função Ovariana, Fenômenos cíclicos e
menstruação, Concepção, Gravidez e modificações gravídicas, Função mamária e seus distúrbios,
Anomalias e deformações dos sistemas urogenital, Intersexualidade e assenxualidade, Aborto,
Tumores Trofoblásticos, Prolápso genital, Infecções pélvicas, Endometriose, Tumores (vulva,
vagina, útero, ovário) benígnos e malígnos, Amenorréias, Dismenorréias, Metrorrogias, Secreção
vaginal e vulvovaginites, Condilomatose, Esterilidade e subfertilidade, Terapêutica hormonal,
Climatério e menopausa. Acompanhamento de Pré-natal de baixo risco, identificação de gestação
de alto risco. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990,
princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde, Política nacional
de
urgência
e
emergência.
Acolhimento
com
classificação
de
risco
(www.saude.gov.br/humanizasus).
MÉDICO INFECTOLOGISTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.

67

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Dr. Paulo de Lima Corrêa, 01 – Centro - 14300-000 – (16) 3761-2999

MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Conceitos Básicos
de deontologia médica, fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do
sistema digestivo, neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Epidemiologia, (surtos,
epidemias, endemias), Doenças infecto-contagiosas: diagnóstico, clínica, tratamento, exames,
política nacional de imunização, controle e biossegurança hospitalar e de serviços de saúde,
política nacional para o tratamento de DST e AIDS. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142,
Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família,
Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com classificação de
risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
MÉDICO NEUROLOGISTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Conceitos Básicos de deontologia médica,
fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do sistema digestivo,
neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. NEUROANATOMIA E NEUROFISIOLOGIA
BÁSICAS: Estrutura do Sistema Nervoso Central. Estrutura do Sistema Nervoso Periférico.
Anatomia e fisiologia dos músculos esqueléticos e dos nervos. Neurônios e glia. Potenciais de ação
e potenciais póssinápticos. Transmissão sináptica. Neurotransmissão e neuromodulação.
Eletrogênese. Anatomia e fisiologia do sistema motor. Controle motor. Junção neuromuscular.
Sistema gama e fisiologia do tônus; fisiologia do movimento. Anatomia e fisiologia sômato68
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sensitiva. Anatomia e fisiologia dos sistemas visual e auditivo. Organização anatômica e funcional
do córtex cerebral. Anatomia e fisiologia do ciclo vigília-sono. Mecanismos de consciência.
Semiologia Neurológica. NEUROLOGIA CLÍNICA: Neuropatologia básica. Síndrome piramidal.
Distúrbios do movimento. Síndromes medulares. Doenças do neurônio motor inferior.
Mononeuropatias, polineuropatias, plexopatias e radiculopatias. Comas. Síndrome demencial.
Epilepsia. Envolvimento dos pares cranianos. Doenças da junção neuromuscular. Doenças dos
músculos, placa degenerativa e da junção neuromuscular. Esclerose múltipla. Distúrbios do sono.
Cefaléias. Doenças do sistema nervoso periférico. Distúrbios da atividade nervosa superior.
Disgenesias do sistema nervoso, distúrbios do estado de consciência. Indicações e interpretações
de: eletroencefalograma, líquido cefalorraqueano, neuroimagem, potências evocados. Doenças
vasculares do sistema nervoso. Doenças tóxicas e metabólicas. Manifestações neurológicas e das
doenças sistêmicas. Neurologia do trauma. Tumores do sistema nervoso, urgência em neurologia.
ELETRONEUROMIOGRAFIA (ENMG): Técnicas e achados normais em eletromiografia.
Neurocondução motora e sensitiva: técnicas e aplicações. Reflexo “H” e onda “F”: técnicas e
aplicações. Reflexo do piscamento, masseteriano e bulbocavernoso. ENMG nas doenças dos
motoneurônios, raízes e plexos. ENMG nas polineuropatias periféricas. ENMG nas
mononeuropatias e síndromes compressivas de nervos periféricos. ENMG na miastenia gravis e
outras patologias da transmissão neuromuscular. ENMG nas miopatias. ENMG nas doenças
musculares caracterizadas por atividade muscular anormal (miotonia, paralisias periódicas,
neuromiotonia, síndrome de Schwarts-Jampel, miokimia, hemiespasmo facial, tétano, síndrome do
homem rígido, cãibras e contraturas). Neuronopatias sensitivas. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080
e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da
Família, Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com
classificação de risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
MÉDICO OFTALMOLOGISTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Conceitos Básicos de deontologia médica,
fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do sistema digestivo,
neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Retinopatias, Glaucoma, Sistema Vascular
Ocular, Sistema Nervoso Ocular, Motilidade Ocular, Lágrima e Docto Lacrimal, Óptica, Catarata,
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Miopias, Hipermetropias, Astigmatismo, Traumatismo Ocular, Doenças Degenerativas, Processos
Inflamatórios e Infecciosos. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde,
Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde,
Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com classificação de risco
www.saude.gov.br/humanizasus).
MÉDICO ORTOPEDISTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Conceitos Básicos de deontologia médica,
fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do sistema digestivo,
neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Anatomia, Fisiologia, Neurologia, Ortopedia,
Fundamentos de Fisioterapia, Cinesioterapia, Fisioterapia aplicada à Neurologia – Infantil – Adulto,
Fisioterapia aplicada à Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapia aplicada à Ginecologia e Obstetrícia,
Fisioterapia aplicada à Pneumologia. Processos Inflamatórios e Infecciosos. Lei Orgânica de Saúde –

Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de
Saúde da Família, Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com
classificação de risco www.saude.gov.br/humanizasus).
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
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de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Conceitos Básicos de deontologia médica,
fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do sistema digestivo,
neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Anatomia do ouvido, nariz e boca. Rinite. Otite.
Tumores de ouvido e de nasofaringe. Anginas específicas. Exame audiométrico. Lei Orgânica de
Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS.
Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência.
Acolhimento com classificação de risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
MÉDICO PEDIATRA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Conceitos Básicos de deontologia médica,
fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do sistema digestivo,
neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. A consulta pediátrica, O recém-nascido,
Crescimento, desenvolvimento e seus problemas do RN à puberdade, Distúrbios nutritivos, Os
problemas neurológicos (e neuromusculares), Os problemas oftalmológicos na criança, Os
problemas do ouvido, nariz e garganta, Os distúrbios respiratórios, cardiológicos, Os problemas do
aparelho digestivo e da parede abdominal, A criança ictérica, Os problemas urinários, Os problemas
da região inguinoescrotal e dos órgãos genitais externos, Os problemas da pele e as doenças
exantemáticas e o edema, Os problemas do sistema osteoarticular e as colagenoses, Os problemas
hematológicos, Hepatoesplenomegalia e adenomegalia, A febre e as infecções na infância, Os
tumores na infância, Antibióticos e quimioterápicos em pediatria. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8
080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde
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da Família, Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com
classificação de risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
MÉDICO PLANTONISTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Epidemiologia,
fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares:
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmiascardíacas, doenças reumáticas, aneurisma
de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque.
Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite agudae crônica, asma, doença pulmonar
obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, tromboembolismopulmonar, pneumopatia intersticial.
Gastrointestinais: neoplasias do sistema digestivo, gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia
aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças
intestinais, inflamatórias, doença diverticular do cólon.Renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções
urinárias. Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes melito,
hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Reumatológicas: osteoartrose,
osteoporose, doença de Paget, doença reumatóide, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite
infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsias, acidente vascular
cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias.Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência
alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão, reações agudas ao stress. Infecto-contagiosas:
sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide,
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose,
leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, febre maculosa,
dengue, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose. Dermatológicas:
escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções
bacterianas. Imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia.
Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréia, câncer de mama,
intercorrências no ciclo gravídico. Hematológicas: anemias, talassemias e neoplasias. Noções
básicas de urgência/emergência na prática médica. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142,
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Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família,
Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com classificação de
risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
MÉDICO PSIQUIATRA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Conceitos Básicos de deontologia médica,
fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do sistema digestivo,
neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Síndromes e Transtornos Mentais Orgânicos,
Demências na senilidade e pré-senilidade, Transtornos Mentais Orgânicos induzidos por
substâncias psicoativas, Esquizofrenia, Transtorno delirante paranóico, Transtornos Psicóticos
S.O.E., Transtornos afetivos, Transtornos de Ansiedade, Transtornos Somatomorfos, Transtornos
Dissociativos, Transtornos Sexuais, Transtornos do Sono, Transtornos Factícios, Transtornos de
Personalidade, Transtornos da Alimentação, Psiquiatria Infantil, Psiquiatria Comunitária,
Psiquiatria Forense, Emergências psiquiátricas, Epidemiologia dos Transtornos Mentais, Testes
Laboratoriais e outros Testes, Psicofarmacoterapia e Terapias convulsivantes, Psicoterapias. Lei
Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes
do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde, Politica do Ministério da Saúde sobre
NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do
Idoso, Lei Maria da Penha. Portarias do Ministério da Saúde – área de saúde mental –
www.saude.gov.br. Acolhimento com classificação de risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
MÉDICO REUMATOLOGISTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
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MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Conceitos Básicos de deontologia médica,
fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do sistema digestivo,
neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Osteoartrite, Reumatismos de Partes Moles,
Lupus Eritematoso Sistêmico, Artrite Reumatoide, Espondiloartropatias, Doença Muscular
Inflamatória, Vasculites, Esclerose Sistemica, Síndrome de Sjogren, Síndrome Antifosfolípedes,
Doença Mista do Tecido Conjuntivo, Febre Reumática, Fibromialgia, Artrites Infecciosas,
Artropatias por Cristais, Doenças ósseo-metabólicas, Artrite Crônica Juvenil, Tumores Ósseos,
Doenças da Coluna, Artrites – Reativas. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da
Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela
saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com classificação de risco
(www.saude.gov.br/humanizasus).
MÉDICO UROLOGISTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Conceitos Básicos de deontologia médica,
fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do sistema digestivo,
neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Neoplasia de Rim, Tumores de Bexiga, Infecções
urinárias, Letiase urinária, Câncer de Próstata, DST. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142,
Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família,
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Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com classificação de
risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
MÉDICO VETERINÁRIO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: EXTENSÃO RURAL: - Projetos de extensão
rural; elementos essenciais, Noções de comunicação rural, Noções de educação de adultos,
Metodologia. PRODUÇÃO ANIMAL: - Bovinocultura de corte, Bovinocultura leiteira, Formação e
manejo de pastagens: fenação e silagem, Técnicas básicas e auxiliares para aumentar a eficiência
econômica das explorações animais, Manejo de rebanhos, reprodução animal e inseminação
artificial. DEFESA SANITÁRIA ANIMAL: - Epidemiologia, Imunologia, Esterilização e
desinfecção, Etiopatogenia, diagnóstico, tratamento, prevenção, controle e erradicação das
principais enfermidades, Infecto – contagiosas e parasitárias, das espécies bovinas, bubalina,
eqüina, suína, ovina, caprinos e avicultura. INSPEÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL EM MATADOURO: - Noções gerais sobre inspeção anti – mortem e
destinação e aproveitamento das carcaças, resíduos e subprodutos.
PROCURADOR JURÍDICO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e emprego,
Função de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem,
Razão e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
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Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: Noções sobre Sistemas Operacionais
(Windows e Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e
aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura
básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas,
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel
2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos,
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos,
campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos,
classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de
slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição
entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação
de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas, Programas antivírus, Políticas de backup.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: I - Direito Constitucional: Teoria Geral do Direito
Constitucional. Objeto e Conteúdo do Direito Constitucional. Constituição: conceito e classificação.
Poder constituinte e originário e derivado. Revisão Constitucional. Normas constitucionais:
classificação. Preâmbulo, normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais.
Disposições constitucionais transitórias. Hermenêutica constitucional. Controle de
constitucionalidade: sistema brasileiro. Evolução histórica. Ação de inconstitucionalidade por
omissão. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Arguição
de descumprimento de preceito fundamental. Direitos e garantias individuais e coletivos. Princípio
da legalidade. Princípio da isonomia. Regime constitucional da propriedade. Remédios
constitucionais: Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. Direito
de petição. Direitos políticos: sistema político brasileiro. Direitos sociais e sua efetivação.
Federação. Repartição de competência no Estado Federal. Federação brasileira: características,
discriminação de competência na Constituição de 1988. Organização dos Poderes: mecanismos de
freios e contrapesos. União: competência. Estado: competência e autonomia. Administração
pública: princípios constitucionais. Poder Executivo: Presidente da República e Ministros de
Estado: atribuições. Medidas provisórias. Poder Judiciário: organização e estatuto constitucional da
magistratura. Supremo Tribunal Federal: organização e competência. Superior Tribunal de Justiça:
organização e competência. Justiça federal: organização e competência. Justiça do trabalho:
organização e competência.
II - Direito Administrativo: Conceito. Direito Público. Direito Privado. Fontes. Interpretação.
Sistemas Administrativos. Administração Pública: Conceito. Elementos. Poderes de Estado.
Entidades políticas e Administrativas. Órgãos Públicos. Agentes Públicos. Agentes Políticos.
Poderes Administrativos. Poderes políticos. Poder de Polícia. Uso e Abuso do Poder. Atos
Administrativos: Conceito. Requisitos. Atributos. Classificação. Espécies. Motivação e Invalidação;
Contrato Administrativo: Conceito. Peculiaridades. Formalização. Execução. Extinção.
Prorrogação. Inexecução. Revisão. Rescisão. Espécies. Licitação: Conceito, Finalidade. Objeto.
Dispensa. Inexibilidade. Princípios. Modalidades. Fases da Licitação. Sanções Penais. Processo
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disciplinar. Acumulação de empregos públicos. Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. Lei
nº. 10.520/2002.
III - Direito Civil: Pessoa natural: Conceito. Capacidade jurídica. Incapacidade absoluta.
Incapacidade relativa. Cessação da incapacidade. Começo da personalidade natural.
Individualização da pessoa natural. Extinção da personalidade natural. Pessoa Jurídica: Conceito.
Classificação. Começo e fim da pessoa jurídica. Capacidade. Responsabilidade Civil.
Despersonalização. Domicílio Civil. Bens: Conceito. Características. Classificação. Ato Jurídico
em Sentido Estrito: Conceito. Classificação. Negócio Jurídico: Conceito. Classificação. Elementos
essenciais gerais. Forma e prova do ato negocial. Defeitos do negócio jurídico (erro, dolo, coação,
simulação e fraude contra credores). Nulidade e anulabilidade do negócio jurídico, elementos
acidentais (condição, termo, modo ou enemprego). Direitos Reais sobre Coisas Alheias: Conceito.
Espécies. Direitos Reais limitados de gozo (enfiteuse, servidão predial, uso fruto, uso, habitação e
renda constituída sobre imóvel). Direitos Reais de garantia (penhor, anticrese, hipoteca, alienação
fiduciária em garantia).Direito Real de Aquisição (compromisso irretratável de venda). Contratos:
Conceito. Formação. Classificação. Efeitos particulares dos contratos (direito de retenção, vícios
redibitórios, evicção e arras), compra e venda, doação, locação de coisa móvel e imóvel, depósito e
mandato.
IV - Direito Processual Civil: Jurisdição: contenciosa e voluntária. Órgãos da jurisdição.
Competência: espécies, perpetuação e modificações. Competência internacional. Incompetência.
Conflito de Competência. Ação. Conceito, natureza jurídica, elementos e classificação. Condições
da ação. Cumulação de ações. Processo. Conceito, natureza jurídica e princípios fundamentais.
Pressupostos processuais. Procedimento ordinário e procedimento sumário. Partes. Capacidade e
legitimidade. Substituição processual. Litisconsórcio. Assistência. Intervenção de terceiros:
oposição, nomeação à autoria, denunciação da lide e chamamento ao processo. Ação regressiva.
Formação, suspensão e extinção do processo. Petição inicial. Requisitos. Inépcia da petição inicial.
Pedido. Cumulação e Espécies de pedido. Atos processuais. Tempo e lugar dos atos processuais.
Comunicação dos atos processuais. Citação e intimação. Despesas processuais e honorários
advocatícios. Resposta do réu: exceção, contestação e reconvenção. Revelia. Efeitos da revelia.
Julgamento conforme o estado do processo. Audiência de instrução e julgamento. Prova. Princípios
gerais. Ônus da prova. Sentença. Coisa julgada formal e material. Preclusão. Relativização da coisa
julgada. Duplo Grau de Jurisdição. Recursos. Pressupostos. Apelação, agravo, embargos de
declaração, embargos infringentes, recurso especial, recurso extraordinário e embargos de
divergência. Ação rescisória. Liquidação de sentença. Execução. Regras gerais. Partes.
Competência. Título executivo judicial e extrajudicial. Execução por quantia certa contra devedor
solvente e contra devedor insolvente. Execução de obrigação de fazer e de não fazer. Execução
contra a fazenda pública. Embargos do devedor. Ação popular e ação civil pública. Ação de
improbidade administrativa. Mandado de segurança. Ação declaratória. Declaratória incidental.
Ação de consignação em pagamento. Ação monitória. Embargos de terceiros. Tutela antecipada e
tutela específica. Medidas cautelares.
V - Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho: definição, fontes. Contrato individual de
trabalho: conceito, requisitos, classificação. Sujeitos do contrato de trabalho. Salário e
remuneração. 13º salário. Salário do menor e do aprendiz. Equiparação salarial. Suspensão e
interrupção do contrato de trabalho. Alteração do contrato individual de trabalho. Justa causa de
despedida do empregado. Rescisão do contrato de trabalho. Culpa recíproca. Despedida indireta e
dispensa arbitrária. Rescisão do contrato de trabalho. Aviso prévio. Indenizações em decorrência de
dispensa do empregado. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Estabilidade. Inquérito para
apuração de falta grave. Estabilidade especial. Trabalho extraordinário e trabalho noturno.
Adicional de horas extras. Repouso semanal remunerado. Férias: direito do empregado, época de
concessão e remuneração. Segurança e higiene do trabalho. Periculosidade e insalubridade.
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Trabalho da mulher. Estabilidade da gestante. Trabalho noturno e trabalho proibido. Trabalho do
menor. Profissões regulamentadas. Organização sindical. Natureza jurídica, criação, administração
e dissolução de Sindicatos. Convenções e acordos coletivos de trabalho.
Medição e arbitragem. Representação dos trabalhadores nas empresas. Direito de greve.
Serviços essenciais. Prescrição e decadência. Justiça do trabalho. Organização. Competência.
Competência: justiça do trabalho e justiça federal. Princípios gerais que informam o processo
trabalhista. Dissídios individuais. Execução do processo trabalhista. Embargos à execução no
processo trabalhista.
VI - Direito Penal: Crimes contra a administração pública.
VII - Código de Ética e Disciplina do Advogado.
VIII - Crime de Responsabilidade de Prefeito e Vereadores
IX – Procedimento de Técnica Legislativa – LC nº 95\1998
X - Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101\00
XI - Lei Orçamentária nº 4320\64
PSICÓLOGO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Atenção Integral à Saúde Mental, Desenvolvimento
e Psicopatologia, Clínica Ampliada: Atendimento Grupal, Psicoterapias, Acompanhamento
Terapêutico, Reabilitação Profissional, Educação em Saúde, organização da Atenção e da
Assistência em Saúde Mental, Atenção Integral à Família, Criança e Adolescente em situação de
vulnerabilidade psicossocial, A Reforma Psiquiátrica no Brasil: Política de Saúde Mental do SUS,
Atenção às urgências, Estratégia de atenção para transtornos associados ao consumo de álcool e
outras drogas, Estratégia Nacional de Prevenção ao Suicídio, O processo de desinstitucionalização Centros de Atenção Psicossocial Centros de Convivência e Cultura Hospitais-dia.Os principais
desafios da Reforma Psiquiátrica, Política de Álcool e Outras Drogas, Política de Saúde Mental e
Intervenção na Cultura, Política de Saúde Mental para a infância e adolescência, Política Nacional
de Saúde Mental, Programa de Inclusão Social pelo Trabalho, Programa de Volta para Casa, Rede
de atenção de base comunitária, Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar, Residências
Terapêuticas, Saúde Mental da População Negra, Saúde Mental e Direitos Humanos, Saúde Mental
e Gênero, Saúde Mental e Inclusão social, Saúde mental na atenção básica: as Equipes Matriciais de
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Referência. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990,
princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde, Politica do
Ministério da Saúde sobre NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Estatuto da Criança e
Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha. Portarias do Ministério da Saúde – área de
saúde mental – www.saude.gov.br
TÉCNICO DESPORTIVO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e emprego,
Função de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem,
Razão e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS EDUCACIONAIS: Constituição da República Federativa do Brasil
- 1988. (Artigos 5º, 6º, 205 a 214). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -9394/96
Atualizada Política Nacional De Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva, 2008
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 2013.
Lei Nº 13.005 de 25 de Junho 2014 - Plano Nacional de Educação. Brasília, 2014
Base Nacional Comum Curricular 2017.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos da Educação Física; Concepções da
Educação Física; Objetivos da Educação Física; Aspectos Técnicos, Políticos e Pedagógicos da
Educação Física Escolar; Desenvolvimento Humano – Aprendizagem Motora; Recreação Escolar;
Anatomia/Fisiologia do Exercício; Qualidade de Vida; Diretrizes Curriculares de Educação Física.
Corpo, Sociedade e a Construção da Cultura Corporal de Movimento. Dimensões Biológicas
Aplicadas a Educação Física e ao Esporte: As Mudanças Fisiológicas Resultantes da Atividade
Física. Esporte E Jogos: Competição, Cooperação E Transformação Didático-Pedagógica.
Crescimento e Desenvolvimento Motor. Modalidades Esportivas. Consciência Corporal e Estética
do Movimento, Coreografias e Danças. Esquema e Consciência Corporal. Plasticidade,
Flexibilidade e Adaptabilidade do Corpo. Exercícios Corporais Orientados e/ou Adaptados. Jogos
de Comunicação e Expressão em Grupo. Exercícios Aeróbicos. Exercícios de Resistência e Força
Muscular. Exercícios de Coordenação e Habilidade Motora. Exercícios de Readequação Postural.
Alongamento. O Ensino de Educação Física na Base Nacional Comum Curricular.
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TARAPEUTA OCUPACIONAL:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e emprego,
Função de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem,
Razão e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Apresentação da Recreação e da Terapia
Ocupacional; Avaliação da Recreação; Terapia Ocupacional em Reabilitação; Métodos e meios de
Tratamento Pessoal; A finalidade da Terapia Ocupacional, Princípios Básicos de Tratamento e
campos de Ação; Princípios Básicos do Tratamento Físico; Introdução à Terapia Ocupacional
Física; Terapia Ocupacional para o membro superior; Terapia Ocupacional para Estados
Neurológicos. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990,
princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde, Politica do
Ministério da Saúde sobre NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Estatuto da Criança e
Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha. Portarias do Ministério da Saúde – área de
saúde mental – www.saude.gov.br.
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ANEXO II – MODELO DE RECURSO
Ao
INDEC – Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação
Nome do Candidato:
_______________________________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________________
Endereço:______________________________________________________________
Número do Documento de Identidade: _______________________________________
Cargo/Função:__________________________________________________________
N.ºquestão/Questionamento:________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Embasamento:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Data: ____________________
Assinatura: ______________________________________________________________
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ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
AGENTE ADMINISTRATIVO (ESCRITURÁRIO)
Digita cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo às
exigências de padrões estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas para atender às rotinas
administrativas; Recepciona pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem
tratados, objetivando prestar-lhes as informações desejadas; Organiza e mantém atualizado o
arquivo de documentos de unidade, classificando-os por assunto, em ordem alfabética, visando à
agilização de informações; Efetua controles relativamente complexos, envolvendo interpretação e
comparação de dois ou mais dados, conferência de cálculos de licitações, controle de férias,
contábil e/ou outros tipos similares de controle, para cumprimento das necessidades
administrativas; Efetua cálculos utilizando fórmulas e envolvendo dados comparativos: cálculos de
áreas, metragens de muros e passeios, cálculos de juros de mora, correção monetária e outros;
Atende e efetua ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina ou prestando
informações relativas aos serviços executados; Recebe e transmite fax; Controla o recebimento e
expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio, com a finalidade de encaminhá-la ou
despachá-la para as pessoas interessadas; Redige memorandos, circulares, relatórios, ofícios
simples, observando os padrões estabelecidos para assegurar o funcionamento do sistema de
comunicação administrativa; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
AGENTE ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTA)
Recepcionar e prestar serviços de apoio a pessoas e servidores internos e externos, e atendimento ao
público em geral; atendimento e transferência de ligações; anotação e transmissão de recados para
todos os profissionais; recepção e atendimento a pessoas e/ou clientes encaminhando a quem de
direito, de acordo com o assunto a ser tratado; atualização de cadastro de clientes conforme
informações enviadas pelo setor de atendimento; protocolo e recepção de correspondências e
documentos, encaminhando ao responsável pela circulação para distribuição interna; controlar a
agenda da sala de reuniões; operação do sistema de telefonia; manutenção da recepção organizada;
tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos;
executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e outros setores;
colaborar em outros setores ou atividades se requisitado pela administração; Executar outras tarefas
correlatas ao cargo, e/ou determinadas pelo seu superior imediato. Na área da saúde, executar os
serviços de atendimento ao paciente, averiguando suas necessidades e efetuando o histórico clínico
do mesmo, para encaminhá-lo para consulta; Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando
os horários disponíveis e registrando as marcações, para mantê-la organizada e atualizada;
Controlar o fichário e/ou arquivo de documentos relativos ao histórico do paciente, organizando-os
e mantendo-os atualizados, para possibilitar ao médico consultá-los quando necessário; Registrar os
atendimentos realizados em sistemas ou fichas, livros e mapas para possibilitar o controle e
acompanhamento da prestação de serviços nas unidades de saúde; Elaborar, periodicamente,
balanços e outros documentos para prestação de contas e os encaminhar para seu superior ou para
outros órgãos governamentais; Orientar os horários e o local para exames de laboratório e prestar as
informações necessárias; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Cadastramento das famílias que estão em sua área de atuação atualização permanentemente o
cadastro; Identificar indivíduos e famílias expostas à atuação de risco; orientar as famílias para
utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as serviços, conforme orientação de sua
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coordenação local; Realizar ações e atividades, no nível de sua competência, nas áreas prioritárias
da Atenção Básica; Realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento de todas as famílias
sob sua responsabilidade; Realizar busca ativa de casos como tuberculose, hanseníase e todas
demais doenças de cunho epidemiológico; Informar aos demais membros das equipes, sobre a
situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situação de risco; Desenvolver
ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de
doenças; Monitorar as famílias com crianças menores de 01 (um) ano consideradas em situação de
risco; Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos;
Outras atividades determinadas pelo superior imediato, relacionadas á função.
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS:
Visita a imóveis do Município {residenciais e comerciais); Pesquisa larvária; Tratamento com
larvicida de criadouros de Aedes; Eliminação e remoção de criadouros de Aedes; Preenchimento de
boletim de controle de visita (endereço, número e tipos de criadouros encontrados, quantidade de
inseticida utilizado); Orientações aos moradores; Atendimento a reclamações de animais
peçonhentos e sinantrópicos; Diagnóstico e pedidos de providências (notificações) de situações
irregulares;
INFORMAÇÕES COMFLEMENTARES:
- Atividade do controle de criadouro: realiza trabalhos de remoção mecânica de recipientes que
acumulam água e toco do mosquito transmissor de varias zoonoses assim como animais
peçonhentos e sinantrópicos.
- Atividade de nebulização: visitam e realizam tratamentos em residências em que houve a
manifestação da doença. O trabalho desta equipe é eliminar os focos através da remoção mecânica
de recipientes que acumulam água. Aplicação de inseticida dos grupos químicos organofosforado
ou piretróides utilizando bomba costal motorizada. Atividade de pontos estratégicos: realiza
trabalhos em locais que podem possuir focos do mosquito transmissor de zoonoses, animais
peçonhentos e sinantrópicos, tais como, borracharias, cemitérios, oficinas mecânicas. O trabalho
desta equipe é eliminar os focos através da remoção mecânica de recipientes que acumulam água,
aplicando inseticida manual do grupo químico fisiológico diflubenzuron. Aplicação de inseticida
dos grupos químicos organofosforado ou piretróides utilizando bomba costal motorizada.
- Atividade de imóveis especiais: realiza trabalhos em locais que podem possuir focos do mosquito
transmissor de zoonoses, animais peçonhentos e sinantrópicos, tais como, hospitais, laboratórios,
bancos, lojas comerciais, enfim locais de grande movimento de pessoas. O trabalho desta equipe é
eliminar os focos através da remoção mecânica de recipientes que acumulam água. São
responsáveis pela formação dos agentes colaboradores que devem manter os imóveis especiais em
condições adequadas.
- Atividade de criadouro específico: realiza trabalho em locais que podem possuir focos do
mosquito transmissor de zoonoses, animais peçonhentos e sinatrópicos específicos para cada tipo de
criadouro, por exemplo: piscinas, caixas d’água, pratos de plantas e outros.
- Os Agentes de Combate as Endemias realizam trabalho de controle de vários reservatórios
hospedeiros, vetores, animais peçonhentos, sinantrópicos para o controle de várias zoonoses como:
dengue, raiva, lepstopirose, leishmaniose, febre amarela e outras.
- Executam ações educativas de saúde ambiental durante as atividades de campo de várias
zoonoses.
- Aptidão Física: O candidato não poderá apresentar restrições para tarefas em “Plano alto” tais
como: telhados e caixas d’água, manuseio e aplicação de inseticidas e larvicidas à base de
piretróides e organofosforados, e não poderá ser portador de alergias em geral.
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AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (COLETOR DE LIXO)
Percorre os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, recolhendo lixo, despejando-o em
veículos especiais, contribuindo para a limpeza das mesmas; Recolhe entulhos de construções
colocados nas calçadas, transportando para os depósitos apropriados, para garantir a ordem e a
limpeza das mesmas; Zela pela limpeza das áreas de lazer, parques e jardins, recolhendo o lixo
amontoado ou acondicionando-o em latões, para manter os referidos locais em condições de
higiene; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO (ELETRICISTA).
Executa trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de distribuição, caixa de
fusíveis ou disjuntores, utilizando ferramentas manuais, comuns e específicas, para estruturar a
parte geral da instalação elétrica; Efetua a ligação de fios à fonte fornecedora de energia, utilizando
alicates, chaves, conectores e materiais isolantes, testando posteriormente a ligação, para completar
o serviço de instalação; Promove a instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas,
painéis, interruptores, disjuntores, alarmes, campainhas, chuveiros, torneiras elétricas, utilizando
chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às necessidades de consumo de energia; Realiza
a manutenção e instalação de ornamentos de ruas, festas, desfiles e outras solenidades programadas
pela organização, montando as luminárias e aparelhos de som, para obter os efeitos desejados;
Executa a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos elétricos, reparando
peças e partes danificadas, para assegurara o seu perfeito funcionamento; Supervisiona as tarefas
executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de instalação, manutenção e reparação
elétrica, para assegurar a observância das especificações de qualidade e segurança; Promove a
instalação, reparo e substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis e interruptores, utilizando
chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às necessidades de consumo de energia elétrica;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO (ENCANADOR)
Estuda o trabalho a ser executado analisando desenhos, esquemas, especificações e outras
informações, para programar o roteiro de operações; Marca os pontos de colocação das tubulações,
uniões e furos nas paredes, muros e escavações do solo, utilizando-se de instrumentos de traçagem
ou marcação para orientar a instalação do sistema projetado; Executa a instalação de rede primária e
secundária de água e esgoto em obra públicas de construção civil, abrindo valetas no solo ou rasgos
em paredes, para introduzir tubos ou partes anexas, de acordo com as determinações dos croquis,
esquemas ou projetos; Executa os serviços de consertos e manutenção de equipamentos hidráulicos,
efetuando a substituição ou reparação de peças, para mantê-los em bom funcionamento; Testa as
redes hidro-sanitárias instaladas ou os equipamentos reparados, utilizando ferramentas específicas,
para garantir sua funcionalidade; Elabora o orçamento de material hidráulico, baseando-se nos
projetos e obras, para aquisição do que é necessário; Executa outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior imediato.
AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO (PEDREIRO)
Verifica as características da obra, examinando plantas e outras especificações da
construção, para selecionar e material e estabelecer as operações a executar; Ajusta a pedra ou tijolo
a ser utilizado, adaptando a forma e medida ao lugar onde será colocado, utilizando martelo e
talhadeira, para possibilitar o assentamento do material em questão; Mistura areia, cimento e água,
dosando esses materiais nas quantidades convenientes, para obter a argamassa a ser empregada no
assentamento de pedras e tijolos; Assenta tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras, superpondo-os em
fileiras ou seguindo os desenhos, para levantar paredes, vigas, pilares, degraus de escadas e outras
partes da construção; Constrói base de concreto e/ou outro material, baseando-se nas
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especificações, para possibilitar a instalação de máquinas, postes da rede elétrica e para outros fins;
Executa serviços de acabamento em geral, tais como colocação de telhas, revestimento de
pavimentos ou paredes com ladrilhos e azulejos, instalação de rodapés, verificando material e
ferramentas necessárias para a execução dos trabalhos; Executa trabalhos de manutenção corretiva
de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, aparelhos sanitários e
outras peças, chumbando as bases danificadas, para reconstituir essas estruturas; Reboca as
estruturas construídas, empregando argamassa de cal, cimento e areia e atentando para o prumo e
nivelamento das mesmas para torná-las aptas a outros tipos de revestimentos; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
AGENTE DE SANEAMENTO
Exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor de cada ente
federado; levantar e acompanhar no âmbito do município indicadores e fatores de riscos para a
saúde pública relacionados com o saneamento; realizar levantamento das condições de saneamento
do município, elaborar croquis de áreas urbanas e rurais, cadastrar e numerar os prédios para
ordenamento das atividades de saneamento, bem como gráficos e tabelas para melhor visualização e
análise dos problemas; visitar domicílios e estabelecimentos coletivos para orientar os usuários
quanto às melhorias das condições de saneamento dos mesmos; orientar a execução de instalações
sanitárias domiciliares, como: - abastecimento de água, - qualidade da água para consumo humano,
- disposição dos dejetos e águas servidas, - disposição do lixo, - melhorias da habitação; orientar a
execução de melhorias sanitárias coletivas de pequeno porte; integrar as ações de saneamento com
as medidas de controle de vetores e reservatórios de doenças transmissíveis; participar das ações de
educação em saúde e ambiental; participar dos trabalhos especiais de saúde pública em caso de
emergência e de calamidade; participar dos trabalhos de vigilância sanitária da água para o
consumo humano; organizar cadastros, preencher mapas, preparar registros e relatórios referentes
às suas atividades; orientar a confecção de peças sanitárias pré - moldadas; participar da elaboração
do plano municipal de saneamento; prestar apoio técnico e cooperar com o conselho municipal de
saúde, e prestar apoio técnico aos agentes comunitários de saúde como referência para as ações de
saneamento demandadas pelo município.
AGENTE LEITURISTA
Realiza serviços de leitura de hidrômetros, elabora relatórios e entrega de avisos; Fazer leituras
mensais nos hidrômetros instalados no município; Proceder a entrega no município de avisos das
taxas de água e esgotos; Colaborar com o setor de processamento de dados para uma perfeita
execução dos serviços, de cobrança de serviços do município; Executar outras tarefas afins,
determinadas pelo superior imediato.
ARQUITETO
Elabora, executa e dirige projetos arquitetônicos, viários, de edifícios, interiores, monumentos e
outras obras, estudando características e preparando programas e métodos de trabalho, para permitir
a sua construção, montagem e manutenção; Planeja as plantas e especificações do projeto,
aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e estéticos, para integrá-los dentro do espaço físico;
Presta assistência técnica à obras em construção, mantendo contato com empreiteiros, fornecedores
e projetistas, para assegurar a coordenação de todos os aspectos do projeto e a observância às
normas e especificações contratuais; Efetua vistorias, perícias, avaliação de imóveis, arbitramento,
para emitir laudos e pareceres técnicos; Prepara as previsões detalhadas das necessidades da
construção, determinando e calculando materiais, mão-de-obra e respectivos custos, tempo de
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duração e outros elementos, para estabelecer recursos necessários à realização dos projetos; Executa
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
ASSISTENTE SOCIAL
Planejar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar políticas sociais; Realizar seleção
sócio econômica para concessão de benefícios e serviços sociais; Elaborar levantamentos sócioeconômicos dos vários grupos sociais para fins de estudo e planejamento de programas de atuação;
Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de
fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; Planejar, organizar e administrar
benefícios e serviços sociais; Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; Realizar estudos sócio-econômicos
com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais; Elaborar relatórios técnicos com fins de
publicação, disseminação e avaliação da área; Realizar visitas domiciliares, hospitalares e outras,
para elaboração de diagnósticos ou orientação sobre assuntos de sua competência; Realizar
encaminhamentos para outros profissionais interna e externamente à Instituição, opinando sobre o
aspecto observado, propondo medidas corretivas e participando do processo de acompanhamento;
Apoiar os docentes em suas atividades de pesquisa e extensão, sendo vedadas as atividades
didáticas exceto aquelas de apoio laboratorial; Participar do planejamento para aplicação de
técnicas de trabalho visando a qualidade dos serviços prestados no setor de sua atuação; Participar
de reuniões com equipes multidisciplinares e usuários para desenvolvimento de novos critérios para
concessão de benefícios; Supervisionar os programas desenvolvidos pelas áreas; Emitir boletins,
relatórios e pareceres sobre assunto da sua especialidade; Participar do treinamento dos
funcionários e estagiários; Planejar, estabelecer e orientar a aplicação de técnicas de trabalho,
visando à qualidade dos serviços prestados pelos funcionários na sua área de atuação; Preparar
projetos dentro de sua área de atuação, visando ou não a captação de recursos; Desenvolver
pesquisa na área; Administrar os recursos para os programas; Redigir textos informativos sobre
eventos, folders, catálogos, cartazes, relatórios, etc.; Participar da formação de recursos humanos na
sua área de atuação, realizando treinamento de grupos, bem como orientando quando necessário as
atividades dos funcionários; Exercer liderança profissional; Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Recepcionar os usuários dos consultórios dentários identificando-as, averiguando suas
necessidades e o histórico clínico para encaminhá-las ao cirurgião-dentista auxiliando-o e,
acompanhando em suas atividades. Controlar a agenda de consultas, verificando horários
disponíveis e registrando as marcações feitas, para mantê-la organizada. Auxiliar o dentista,
colocando os instrumentos à sua disposição para os procedimentos necessários. Proceder
diariamente à limpeza e assepsia do campo de atividade odontológica, limpando e esterilizando os
instrumentos, para assegurar a higiene e a assepsia cirúrgica. Orientar a aplicação de flúor para a
prevenção de cárie, bem como demonstrar as técnicas de escovação às crianças e adultos,
colaborando no desenvolvimento de programas educativos. Convocar e acompanhar os escolares da
sala de aula até o consultório dentário, controlando através de fichário, os exames e tratamentos.
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE (AUXILIAR DE FARMÁCIA)
Auxiliar o farmacêutico, acompanhando suas atividades; Zelar pelos instrumentos e aparelhos, para
conservá-los e possibilitar o seu uso imediato; Interpretar guias dos medicamentos e leitura de
receitas; Fazer reconhecimento e localização dos medicamentos; Proceder controle dos
medicamentos em estoque; Verificar e controlar vencimentos de validade de medicamentos. (Edital
Conc. 2012)
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BIBLIOTECÁRIO
Executa serviços de catalogação e classificação de acervo bibliográfico, utilizando regras e sistemas
específicos, para armazenar e recuperar livros, colocando-os à disposição dos usuários; Organiza
fichários, catálogos e índices para possibilitar o armazenamento, a localização rápida e eficiente de
livros, de acordo com os assuntos; Planeja e executa a aquisição de material bibliográfico,
consultando catálogos de editoras, efetuando levantamentos bibliográficos, selecionando a compra
ou doação de livros para atualizar o acervo da biblioteca; Atendo o público que procura a
biblioteca, indicando-lhe as fontes de informação, para facilitar as consultas e pesquisas; Organiza o
serviço de intercâmbio, estabelecendo contatos ou correspondências com associações, federações,
órgãos, outras bibliotecas, centros de pesquisa e de documentação, para possibilitar a troca de
informação; Orienta tecnicamente e supervisiona os trabalhos desenvolvidos pelos servidores
lotados na unidade referente à encadernação ou restauração de livros ou documentos, para assegurar
a conservação do material bibliográfico; Efetua rigoroso controle sobre os empréstimos de livros e
estabelecimentos de períodos de entrega e devolução; Divulga o acervo organizando exposições e
eventos culturais e distribuindo catálogos ou convites para visitas à biblioteca a fim de despertar no
público maior interesse pela leitura; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato.
CONTADOR
Elaborar plano de contas; Definir a classificação de receitas e despesas; Elaborar rotinas e normas
técnicas de contabilidade; Orientar e supervisionar a escrituração dos atos e fatos contábeis;
Elaborar balancetes, balanços e demonstrações contábeis e financeiras de forma analítica e
sintética; Proceder à incorporação e consolidação de balanços; Realizar a avaliação contábil de
balanços; Auditar processos de realização de despesas em todas as suas etapas, ou seja, reserva
empenho, liquidação e pagamento; Realizar auditorias contábeis; Realizar perícias contábeis,
judiciais e extrajudiciais; Apurar o valor patrimonial de participações, quotas, ações e convênios;
Avaliar acervos patrimoniais e verificar haveres e obrigações para quaisquer finalidades. Controlar
e acompanhar a execução orçamentária; Elaborar proposta orçamentária; Escriturar os atos e fatos
contábeis; Realizar as conciliações de contas bancárias e contábeis; Definir os parâmetros para
elaboração e manutenção dos sistemas de execução orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e
de controle interno; Elaborar relatórios sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
Solicitar as inscrições e atualizações no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e no Cadastro do
Contribuinte Mobiliário, nos órgãos competentes; Elaborar o inventário contábil dos bens
permanentes e de consumo; Elaborar e avaliar os relatórios e demonstrativos bimestrais, trimestrais,
quadrimestrais, semestrais e anuais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal; Analisar a
incidência de tributos, contribuições e demais retenções; Elaborar o plano plurianual dos órgãos e
unidades da Prefeitura; Organizar os serviços contábeis quanto ao planejamento, estrutura,
estabelecimento de fluxogramas e cronogramas; Assessorar contabilmente conselhos fiscais de
entidades, fundos e empresas municipais; Assessorar as unidades orçamentárias nas ações
relacionadas à execução orçamentária e financeira; Estudar e projetar cenários orçamentários e
financeiros para subsidiar tomadas de decisão; Acompanhar a aplicação e composição dos
percentuais das receitas vinculadas, constitucionais e legais; Acompanhar e avaliar a aplicação de
recursos provenientes de transferências governamentais; Elaborar relatórios gerenciais; Orientar a
elaboração de folhas de pagamento; Orientar e dar suporte técnico quanto aos aspectos
orçamentários, financeiros e contábeis; Analisar custos com vistas ao estabelecimento de preços
públicos; Analisar os valores relativos às desapropriações de imóveis e precatórios; Coordenar,
participar e implantar projetos, planos ou programas de interesse da Administração Municipal;
Apresentar estudos e sugestões para o aperfeiçoamento da legislação orçamentária, contábil e
financeira, no âmbito municipal, visando ao aprimoramento ou implantação de novas rotinas e
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procedimentos; Integrar e/ou assessorar comissões de licitação; Realizar auditoria operacional de
desempenho, de sistemas e de gestão de pessoas; Promover treinamento nas áreas orçamentária,
financeira e contábil; Executar serviços gerais de expediente ligados à área contábil, orçamentária e
financeira; Emitir parecer sobre as variações orçamentárias e patrimoniais; Avaliar o cumprimento
das metas fiscais; Avaliar o resultado das aplicações financeiras dos recursos públicos; Definir
parâmetros para a realização de despesas com a utilização de recursos do regime de adiantamento,
auxílios e subvenções; Elaborar pareceres quanto à regularidade de prestações de contas; Outras
atribuições estabelecidas pelo Secretário Municipal de Finanças. Os integrantes do cargo de
Contador poderão ter sua lotação fixada nas diversas Secretarias.
DENTISTA
Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar a presença
de cáries e outras afecções; Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de
instrumentos especiais, exames radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de
tratamento; Executa serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos,
para prevenir infecções mais graves; Restaura as cáries dentárias, empregando instrumentos,
aparelhos e substâncias especiais para evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma e
função do dente; Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a
instalação de focos e infecção; Executa serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca,
usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e protéticos, para promover a conservação de dentes e
gengivas; Verifica os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já executados,
utilizando fichas apropriadas, para acompanhar a evolução do tratamento; Orienta a comunidade
quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, coordenando a Campanha de Prevenção
da Saúde Bucal, para promover e orientar o atendimento a população em geral; Zela pelos
instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e esterilizando-os, para assegurar sua higiene e
utilização; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
DIRETOR DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
Fornecer informações e emitir pareceres técnicos pertinentes aos processos de licenciamento
promover a fiscalização das atividades licenciadas ou em processo de licenciamento e desenvolver
tarefas de controle e de monitoramento ambiental; promover a apuração de denúncias e exercer a
fiscalização sistemática do meio ambiente no município; trazer ao conhecimento do ente ou órgão
responsável qualquer agressão ao meio ambiente, independentemente de denúncia; emitir laudos de
vistoria, autos de constatação, notificação, embargos, ordens de suspensão de atividades, autos de
infração e multas, em cumprimento da legislação ambiental e demais legislação pertinente;
promover a apreensão de equipamentos, materiais e produtos extraídos, produzidos, transportados,
armazenados, instalados ou comercializados em desacordo com a legislação ambiental; executar
perícias dentro de suas atribuições profissionais, realizar inspeções conjuntas com equipes técnicas
de outras instituições ligadas a preservação e uso sustentável dos recursos naturais; exercer o poder
de polícia ambiental e em especial aplicar as sanções administrativas previstas na legislação
ambiental, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998,
CONAMA, SEMA e SEMMAH.
ENFERMEIRO
Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de
pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus
conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e social aos pacientes; Presta
primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doença, fazendo curativos ou
imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico;
88

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Dr. Paulo de Lima Corrêa, 01 – Centro - 14300-000 – (16) 3761-2999

Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de
equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico,
para assegurar o tratamento ao paciente; Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso
imediato, verificando periodicamente seu funcionamento e providenciando sua substituição ou
conserto, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Supervisiona e
mantém salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, assegurando sempre a sua
higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos; Promove a integração da equipe
como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os problemas que surgem,
apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os trabalhos e as
diretrizes ;Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar, às
gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a importância do pré-natal etc.; Efetua trabalho com
crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa de suplementação alimentar;
Executa programas de prevenção de doenças em adultos, identificação e controle de doenças como
diabetes e hipertensão; Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar,
educação sexual, prevenção de drogas etc.; Executa a supervisão das atividades desenvolvidas no
PAS, controle de equipamentos e materiais de consumo; faz cumprir o planejamento e os projetos
desenvolvidos no início do ano; Participa de reuniões de caráter administrativo técnico de
enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados; Efetua e registra todos os
atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando
em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para documentar a
evolução da doença e possibilitar o controle de saúde; Faz estudos e previsão de pessoas e materiais
necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e atribuições diárias, especificando e
controlando materiais permanentes e de consumo para assegurar o desempenho adequado dos
trabalhos de enfermagem; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
ENGENHEIRO CIVIL
Elabora projeto de construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e
qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando um cálculo
aproximado dos custos, para submeter à apreciação; Supervisiona e fiscaliza obras, serviços de
terraplanagem, projetos de locação, projetos de obras viárias, observando o cumprimento das
especificações
técnicas exigidas, para assegurar os padrões de qualidade e segurança; Procede a uma avaliação
geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando as características do
terreno disponível, para determinar o local mais apropriado para a construção; Calcula os esforços e
deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e efetuando
comparações, para apurar a natureza e especificação dos materiais que devem ser utilizados na
construção; Elabora relatórios, registrando os trabalhos executados, as vistorias realizadas e as
alterações ocorridas em relação aos projetos aprovados; Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
FARMACÊUTICO
Faz a manipulação dos insumos farmacêuticos, com medição, pesagem e mistura, utilizando
instrumentos especiais e fórmulas químicas para atender a produção de remédios; Controla
entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas e livros segundo os
receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais; Faz análises clinicas de
sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas especificas, para complementar
o diagnóstico de doenças; Efetua análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para
garantir o controle de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da
saúde pública; Fiscaliza farmácias, drogarias e indústrias químicofarmacêuticas, quanto ao aspecto
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sanitário, fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus
responsáveis no cumprimento da legislação vigente; Assessora autoridades superiores, preparando
informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídios para
elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e manifestos; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato; Noções em análise de água.
FISCAL DE TRIBUTAÇÃO
Fiscalizar estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços examinando
documentos, recolhimentos de tributos e taxas municipais. Autua e notifica os estabelecimentos.
Fiscaliza estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, verificando a correta
inscrição quanto ao tipo de atividades, recolhimento e taxas e tributos municipais, ou licença de
funcionamento, para notificar as irregularidades encontradas. Autua, notifica e intima os infratores
das obrigações tributárias e das normas municipais, com base em vistorias realizadas, para
prestarem esclarecimentos ou pagarem seus débitos junto à Prefeitura Municipal. Elabora relatórios
de irregularidades encontradas, com base nas vistorias efetuadas, informando seus superiores para
que as providências sejam tomadas. Autua e notifica os contribuintes que cometeram infrações e
informa-os sobre a legislação vigente, visando à regularização da situação e o cumprimento da Lei.
Mantém-se atualizado sobre a política de fiscalização tributária, acompanhando as alterações e
divulgações feitas em publicações especializadas, colaborando para difundir a legislação vigente.
FISCAL GERAL
Fiscaliza estabelecimentos industriais, comerciais, diversões públicas e outros, verificando a correta
inscrição quanto ao tipo de atividades para recolhimento de
tributos municipais, visando o cumprimento das normas legais; Efetua levantamento dos imóveis,
verificando as áreas existentes, para sua atualização cadastral; Vistoria imóveis em construção,
verificando se os projetos estão aprovados e com o devido alvará de construção, para garantir sua
segurança e a expedição do “habite-se”; Efetua comandos gerais, autuando ambulantes e
comerciantes em feiras livres e logradouros públicos, que exercem atividades sem a devida licença,
para evitar fraudes e irregularidades que prejudiquem o erário público; Fiscaliza o horário de
funcionamento do comércio eventual, como plantões de farmácias, para assegurar o cumprimento
das normas legais; Atende às reclamações do público quanto a problemas que prejudiquem o bemestar, com referencia a residências, estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de
serviços, visando à segurança da comunidade; Fiscaliza os estabelecimentos comerciais quanto à
higiene e ao bem-estar social dos ocupantes, vistoriando suas dependência, fazendo cumprir as
disposições do Código de Posturas; Autua e notifica os contribuintes que cometeram infração e
informa-os sobre a legislação vigente, com o objetivo de regularizar a situação e garantir o
cumprimento da lei; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
FISIOTERAPEUTA
Executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente,
mulher, adulto e idoso, intervindo na prevenção, através da atenção primária e também em nível
secundário e terciário de saúde por julgar o profissional habilitado para realizar procedimentos tais
como: imobilizações de fraturas, mobilização de secreções em pneumopatas, tratamento de
pacientes com AVC na fase de choque, tratamento de pacientes cardiopatas durante o pré e pós
cirúrgico, analgesia através da manipulação e do uso da eletroterapia; Realizar atendimentos
domiciliares em pacientes portadores de enfermidades crônicas e/ou degenerativas, pacientes
acamados ou impossibilitados. Encaminhando à serviços de maior complexidade quando julgar
necessário; Prestar atendimento pediátrico a pacientes portadores de doenças neurológicas com
retardo no DNPM (desenvolvimento neuropsicomotor), más formações congênitas, distúrbios
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nutricionais, afecções respiratórias, deformidades posturais; pois com os procedimentos ou recursos
fisioterápicos o número de hospitalizações pode ser reduzido, a progressão das lesões pode ser
evitada ou acentuada e o desenvolvimento motor normal pode ser estimulado; Orientar os pais ou
responsáveis, pois qualquer tratamento ou procedimento realizado em pediatria deve contar com a
dedicação e a colaboração da família, para que este seja completo e eficaz; Realizar técnicas de
relaxamento, prevenção e analgesia para diminuição e/ou alívio da dor, nas diversas patologias
ginecológicas; No pré-natal e puerpério, devido as modificações gravídicas locais e gerais, o
fisioterapeuta pode atuar nestas fases da vida da mulher realizando condicionamento físico,
exercícios de relaxamento e orientações de como a gestante deve proceder no pré e no pós parto
para que ela possa retornar às suas atividades normalmente; Na prevenção de câncer, o profissional
pode orientar quanto ao diagnóstico precoce: papa Nicolau e auto exame das mamas. Realizar
procedimentos ou técnicas fisioterápicas afim de evitar as complicações da histerectomia e da
mastectomia, incluindo drenagem linfática como forma de tratamento; Realizar programas de
atividades físicas e psico-sociais com o objetivo de aliviar os sintomas dessa fase da vida da
mulher, onde ela passa da fase reprodutiva para a não reprodutiva (climatério); Desenvolver
atividades físicas e culturais para a terceira idade, para que o idoso consiga realizar suas atividades
diárias de forma independente, melhorando sua qualidade de vida e prevenindo as complicações
decorrentes da idade avançada; Orientar a família ou responsável, quanto aos cuidados com o idoso
ou paciente acamado; - Desenvolver programas de atividades físicas, condicionamento
cardiorespiratório e orientações nutricionais para o obeso, prevenindo com isso a instalação de
enfermidades relacionadas a obesidade; Em patologias específicas, como a Hipertensão Arterial
Sistêmica, Diabetes melitus, Tuberculose e Hanseníase – prescrever atividades físicas,
principalmente exercícios aeróbicos, afim de prevenir e evitar complicações decorrentes, prescrever
exercícios/técnicas respiratórios para diminuir o tempo de internação hospitalar e prevenir
deformidades que levam às incapacidades; Atuar de forma integral às famílias, através de ações
interdisciplinares e intersetoriais, visando assistência e a inclusão social das pessoas portadores de
deficiências, incapacitadas e desassistidas.
GUARDA MUNICIPAL
Desenvolver atividades de auxílio, segundo as normas previamente definidas; cumprir ordens de
seus superiores, comunicando, imediatamente, quaisquer incidentes ou ocorrências verificados
durante seu turno de serviço, relatando as providências tomadas; comparecer à sede da Guarda
Municipal em horário previamente determinado, a fim de receber instruções quanto aos serviços a
serem realizados e os equipamentos de uso obrigatórios; apresentar-se aos serviços asseado e
devidamente uniformizado; portar-se, em qualquer circunstância, com correção e urbanidade
exemplares; comparecer a todas as instruções e atos determinados pela chefia; auxiliar e orientar os
munícipes solicita e prontamente, quando chamados; atender as reclamações dos munícipes,
procurando solução adequada através de meios suasórios, solicitando a intervenção militar, quando
necessário; manter a ordem e prevenir a prática de delitos e contravenção e preceder todos aquele
que for surpreendido em flagrante, conduzindo-o à autoridade policial; comunicar qualquer
ocorrência de incêndios, acidentes ou acontecimento grave que demande prontas providências das
autoridades policiais e do corpo de bombeiros; zelar pela conservação e guarda das armas e
instrumentos necessários ao desempenho de suas funções, bem como veículos e equipamentos que
estiver utilizando; executar outras atribuições afins e que lhe forem determinados. (Edital Conc.
GUIA TURÍSTICO
Acompanhar, orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos em visitas, excursões urbanas,
municipais, estaduais, interestaduais ou especializadas dentro do território nacional; acompanhar ao
exterior pessoas ou grupos organizados no Brasil; promover e orientar despachos e liberação de
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passageiros e respectivas bagagens em terminais de embarques e desembarques aéreos, marítimos,
fluviais, rodoviários e ferroviários; ter acesso a todos os veículos de transporte, durante o embarque
ou desembarque, para orientar as pessoas ou grupos sob sua responsabilidade, observadas as
normas específicas do respectivo terminal; Ter acesso gratuito a museus, galerias de arte,
exposições, feiras, bibliotecas e pontos de interesse turístico, quando estiver conduzindo ou não
pessoas ou grupos, observadas as normas de cada estabelecimento, desde que devidamente
credenciado como Guia de Turismo; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato.
JARDINEIRO
Prepara a terra, arando, adubando, irrigando e efetuando outros tratos necessários, para proceder ao
plantio de flores, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais; Efetua a podagem das plantas e
árvores, aparando-as em épocas determinadas, com tesouras e instrumentos apropriados para
assegurar o desenvolvimento adequado das mesmas; Efetua o plantio de sementes e mudas,
colocando-as em covas previamente preparadas nos canteiros, para obter a germinação e o
enraizamento; Efetua a formação de novos jardins e gramados, renovando-lhes as partes
danificadas, transplantando mudas, erradicando ervas daninhas e procedendo à limpeza dos
mesmos, para mantê-los em bom estado de conservação; Prepara canteiros, colocando anteparos de
madeira e de outros materiais, seguindo os contornos estabelecidos, para atender à estética dos
locais; Zela pelos equipamentos, ferramentas e outros materiais utilizados, colocando-os em local
apropriado, para deixá-los em condições de uso; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.
MÉDICO AUDITOR
Realizar o controle, avaliação e auditoria e executar a revisão técnica das faturas dos prestadores de
serviços médicos públicos, privados e/ou conveniados ao SUS; São atribuições do Médico Auditor:
- Auditar e atuar na verificação da regularidade dos atos praticados por pessoas físicas e jurídicas,
produzindo ações orientadoras e corretivas quanto à aplicação de recursos destinados às ações e
serviços de saúde, adequação, qualidade e resolutividade dos produtos e serviços disponibilizados
aos cidadãos; Auditar as ações e serviços estabelecidos no plano municipal de saúde; - Auditar os
serviços de saúde sob sua responsabilidade, sejam públicos ou privados, contratados e conveniados;
- Observar e analisar através de exame analítico e pericial da legalidade dos atos da administração
orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da regularidade dos atos técnicos profissionais
praticados no âmbito do SUS por pessoas físicas e jurídicas, integrantes ou participantes do sistema;
- Observar e analisar através do acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas no SUS,
de modo a verificar a conformidade dos processos, produtos e serviços prestados com as normas
vigentes e com os objetivos estabelecidos, e fornecimento dos dados e das informações necessárias
ao julgamento das realizações e à introdução de fatores corretivos e preventivos; Analisar e auditar
as ações e serviços desenvolvidos por consórcio intermunicipal ao qual esteja o Município
associado; Aferir a preservação dos padrões estabelecidos e proceder ao levantamento de
dados que permitam ao Serviço Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria conhecer a
qualidade, a quantidade, os custos e os gastos municipais com atenção à saúde da população;
Auditar, avaliar a qualidade, a propriedade, a eficiência, eficácia e a efetividade dos métodos,
práticas, procedimentos operativos e gerenciais dos serviços de saúde prestados à população,
visando a melhoria progressiva da assistência de saúde; Realizar o controle e avaliação dos recursos
e procedimentos adotados, visando sua adequação, qualidade, resolubilidade e melhoria na
qualidade em relação à comercialização de produtos e da prestação das ações e serviços de interesse
à saúde da população; Analisar os relatórios do Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar,
os processos e os documentos, plano municipal de saúde e relatórios de gestão; Verificar “in loco”
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as unidades prestadoras de serviço públicas e/ou privadas, contratadas e conveniadas do SUS,
através da documentação de atendimento aos pacientes e usuários e dos controles internos.
MÉDICO CARDIOLOGISTA
Efetua diagnósticos de afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação, radioscopia e outros
processos, para estabelecer conduta terapêutica.
Supervisiona a realização de eletrocardiograma o executa-o manipulando o eletrocardiógrafo e
monitores, para auxiliar no diagnóstico e/ ou controlar a evolução do tratamento.
Realiza exames especiais, tais como angiocardiografia, punções e outros exames cardiodinamicos,
utilizando aparelhos e instrumentos especializados, para determinar com exatidão a gravidade e a
extensão da lesão cardíaca.
Prepara clinicamente o paciente para a cirurgia, acompanhando a evolução da cardiopatia, tratandoa adequadamente, para prevenir intercorrência e acidentes no ato cirúrgico.
Controla o paciente durante a realização da cirurgia cardíaca ou quando necessária, mantendo o
controle pela auscultação, eletrocardiógrafo, monitoragem e outros exames para o andamento
satisfatório das mesmas.
Realiza a cirurgia do coração e outros órgãos torácicos utilizando o aparelho coração-pulmão
artificial, pelo sistema extracorpóreo, a fim de implantar marcapasso, trocar válvulas, fazer
anastomose, ponte de safena, transpor artérias mamarias, para a correção de determinadas arritmias,
insuficiências e outras moléstias.
Realiza controle periódico de doenças hiper-tensas, de chagas, toxoplasmose, sífilis e cardiopatias
inquênicas, praticando exames clínicos, eletrocardiogramas e exames laboratoriais, para prevenir a
instalação de insuficiências cardíacas, pericardites e outras afecções.
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL
Realizar avaliação cirúrgica e cirurgias de urgência e emergência; Efetuar exames médicos, emitir
diagnóstico prescrever medicamentos e realizar tratamento de enfermidades; Aplicar recursos de
medicina preventiva ou terapêutica promovendo a saúde e bem estar do paciente; Propor,
desenvolver e coordenar programas diferentes à medicina preventiva para os diferentes órgãos da
Prefeitura e para o município em geral; Executar outras atividades correlatas.
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR
Atuando no atendimento ambulatorial e hospitalar. atuação em angiologia, radiologia vascular e
intervencionista. Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos, presta
assistência médica em cirurgia vascular, efetua procedimentos técnicos pertinentes à sua
especialidade e executa tarefa afins, aplicando recursos de medicina preventiva e empregando
meios clínicos ou cirúrgicos, para prevenir, promover ou recuperar a saúde e o bem estar do
paciente.
MÉDICO CLÍNICO GERAL
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico
ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; Registra a
consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e complementares,
para efetuar a orientação adequada; Analisa e interpreta resultados de exames de raio X,
bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou
informar o diagnóstico; Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de
administração, assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações
definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o
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aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho
ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir
consequências mais graves ao trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e
mental e de óbito, para atender às determinações legais; Participa de programas de saúde pública,
acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização de conjunto com
equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando
preservar a saúde no município; Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional,
mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a
saúde e o bem-estar da comunidade; Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto
ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor
atendimento; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO DERMATOLOGISTA
Examina o paciente, realizando inspeção, testes específicos e comparando a parte afetada com a
pele de regiões sadias, se houver, para estabelecer o diagnóstico e o plano terapêutico; Realiza
biópsias da pele e anexos, retirando fragmentos dos tecidos para exame histopatológico; Prescreve e
orienta o tratamento clínico, acompanhando a evolução da moléstia e a reação orgânica ao
tratamento, para promover a recuperação da saúde do paciente; Indica e encaminha o paciente para
tratamento cirúrgico ou radioterápico, juntando exames e dando orientações, para possibilitar o
restabelecimento da saúde; Comunica ao serviço epidemiológico dos organismos oficiais de saúde
os casos de hanseníase e outras dermatoses de interesse da Saúde Pública, encaminhando os
pacientes, ou preenchendo formulários especiais, para possibilitar o controle dessas doenças; Faz
controle dos comunicantes de hanseníase, realizando exames físicos especiais, laboratoriais e testes
de sensibilidade (reação de Mitsuda), para prevenir e detectar a instalação da moléstia; Realiza
pequenas cirurgias, utilizando instrumentos especiais, para retirar formações da pele; Faz raspagem
de lesões da pele, empregando bisturi, para possibilitar exame micológico direto ou cultura;
Encaminha pacientes para teste de contato pela colocação de substâncias suspeitas, fazendo a
requisição, por escrito, para diagnosticar a hipersensibilidade; Realiza e/ou supervisiona coletas de
material para biópsia cutânea, linfa para exames baciloscópicos e outros; Encaminha, para
atendimento
especializado interno ou externo, ao Centro de Saúde, os casos que julgar necessário; Mantém
entrosamento com as demais áreas de atendimento do Centro de Saúde, buscando integração e
aprimoramento do serviço; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO DO TRABALHO – PERITO
Examina o servidor, auscultando-o, executando palpações e percutes, por meio de estetoscópio e de
outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e distúrbios, a fim de avaliarlhe as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico; Executa exames periódicos de todos os
servidores, ou em especial daqueles expostos a maior risco de acidentes de trabalho ou de doenças
profissionais, fazendo o exame clínico e/ou interpretando os resultados de exames complementares,
para controlar as condições de saúde dos mesmos e assegurar a continuidade operacional do órgão
público; Executa exames médicos especiais nos servidores do sexo feminino, menores, idosos ou
portadores de subnormalidades, fazendo anamnese, exame clínico e/ou interpretando os resultados
dos exames complementares, para detectar prováveis danos à saúde em decorrência do trabalho que
executam e instruir a Administração Municipal para a readaptação em outra função; Faz tratamento
de urgência em casos de acidente de trabalho ou alterações agudas da saúde, orientando e/ou
executando a terapêutica adequada, para prevenir conseqüências mais graves ao servido público;
Avalia, juntamente com outros profissionais, condições de insegurança, visitando periodicamente
os locais de trabalho, para sugerir à direção do órgão público medidas destinadas a remover ou
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atenuar os riscos existentes; Participa, juntamente com outros profissionais, da elaboração e
execução de programas de proteção à saúde dos trabalhadores, analisando em conjunto os riscos, as
condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros, para obter a redução de
absenteísmo e a renovação da mão-de-obra; Participa do planejamento e execução dos programas
de treinamento das equipes de atendimento de emergência, avaliando as necessidades e ministrando
aulas, para capacitar o pessoal incumbido de prestar primeiros socorros em casos de acidentes
graves e catástrofes; Participa de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais,
lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e
estudando dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a reduzir a morbidade e a
mortalidade decorrentes de acidentes de trabalho, doenças profissionais e doenças de natureza nãoocupacional; Participa dos programas de vacinação, orientando a seleção das pessoas que
trabalharão e o tipo de vacina a ser aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis; Participa de
estudos das atividades realizadas pela Administração Pública, analisando as exigências
psicossomáticas de cada atividade, para elaboração das análises profissiográficas; Procede aos
exames médicos destinados à admissão do candidato habilitado ao serviço público municipal, para
possibilitar a avaliação para declará-lo apto para o ingresso; Elabora, quando solicitado, laudos
periciais sobre acidentes de trabalho, condições de insalubridade e penosidade e doenças
profissionais, fornecendo subsídios, para tomadas de decisões em questões específicas relacionadas
às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO EMERGENCIALISTA
Executar as atribuições comuns ao médico clínico geral; prestar atendimentos externos de urgência
através de ambulâncias; realizar primeiros-socorros em acidentados, paradas cárdio-respiratórias e
outras emergências; fazer a imobilização de pacientes com fraturas; prestar atendimento específico
em urgência/emergência, em unidades com funcionamento nas 24h ininterruptas; verificar óbitos e
emitir atestado de óbito; realizar procedimentos especializados em diagnósticos e terapêutica de
urgência.
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
Atendimento a portadores de doença gastroduodenal; Implementar ações para promoção da saúde;
Elaborar documentos; Difundir conhecimento da área médica e outras atividades correlatas a sua
área de atuação de acordo com a sua formação profissional.
MÉDICO GENERALISTA DA FAMÍLIA
Realizar consultas clínicas aos usuários de sua área adstrita; Participar das atividades de grupos de
controle de patologias como hipertensos, diabéticos, de saúde mental, e outros; Executar ações de
assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso;
Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família- USF e, quando necessário, no
domicílio; Realizar atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na
Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde-NOAS 2001; Realizar
busca ativa das doenças infecto-contagiosas; Aliar a atuação clínica à pratica da saúde coletiva;
Realizar primeiros cuidados nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a
continuidade da assistência prestada, acionando o serviço destinado para este fim; Garantir acesso a
continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra-referência para os casos de
maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; Realizar pequenas cirurgias
ambulatoriais; Promover a imunização de rotina, das crianças e gestantes encaminhando-as ao
serviço de referência; Verificar e atestar óbito; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos
de sua competência; Supervisionar os eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e
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dos pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas;
Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos,
especialmente Crianças menores de 01 (um) ano, consideradas em situação de risco; Identificar e
encaminhar gestantes para o serviço de pré-natal na Unidade de Saúde da Família; Realizar ações
educativas para prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama encaminhando as mulheres em
idade fértil para a realização de exames periódicos nas unidades de referência; Outras ações e
atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais durante o desenvolvimento do
Programa.
MÉDICO GINECOLOGISTA
Promover o atendimento individual a pacientes, exercendo a medicina preventiva e discussão em
educação para a saúde, em regime de plantão médico ou não; Examinar pacientes, formulando
diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos clínicos, cirúrgicos e de natureza profilática relativo
a sua especialidade médica; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências;
Encaminhar os pacientes para exames radiológicos e outros, visando à obtenção de informações
complementares sobre os caso a ser diagnosticado; Requisitar e interpretar exames de laboratório e
de raios-X; Realizar procedimentos ambulatoriais e cirurgias referentes à especialidade; Fazer
pesquisa de campo ou de laboratório para complementação de trabalhos e observações; Emitir guias
de
internação e fazer triagens de pacientes encaminhando-os às clínicas especializadas, se assim se
fizer necessário; Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; Exercer
medicina preventiva, incentivar a vacinação e realizar o controle de puericultura, pré-natal mensal e
de pacientes com patologias mais comuns dentre a nosologia prevalecente (outros programas).
MÉDICO INFECTOLOGISTA
Elaborar, implantar e executar programa de controle de infecção hospitalar; Realizar avaliação e
tratamento de pacientes internados e de ambulatório; Participar dos programas da assistência,
ensino e pesquisa; Participar de comissões, reuniões administrativas e cientificas do corpo clínico;
Desempenhar tarefas afins; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO NEUROLOGISTA
Fazer exames médicos formulando diagnósticos, tratamentos ou indicações terapêuticas; proceder
ao socorro de urgência; Encaminhar os pacientes para exames radiológicos e outros, visando à
obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado; Estudar os resultados
de exames e análises realizados em laboratórios especializados; Executar intervenções cirúrgicas ou
auxiliar nas mesmas; Realizar pesquisa de campo ou de laboratório para complementação de
trabalhos e observações; Fazer a perícia e participar da Junta Médica para fins de posse, licença e
aposentadoria; Fazer imunizações periódicas dos alunos de estabelecimentos de ensino; Prestar
informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; Elaborar relatórios periódicos e
fornecer dados estatísticos sobre sua atividade; Elaborar a elucidação de casos de suspeita de vícios,
de entorpecentes e outros; Executar outras atividades correlatas.
MÉDICO OFTALMOLOGISTA
Examina os olhos, utilizando técnica e aparelhagem especializada, como oftalmômetro e outros
instrumentos, para determinar a acuidade visual, vícios de refração e alterações de anatomia
decorrentes de doenças gerais, como diabetes, hipertensão, anemia e outras; Efetua cirurgias como
oftalmoplastia e oftalmotomia, utilizando oftalmostato, oftalmoscópio, oftalmoxistro e outros
instrumentos e aparelhos apropriados, para regenerar ou substituir o olho, partes dele ou de seus
apêndices e realizar enxerto, prótese ocular e incisões do globo ocular; Prescreve lentes, exercícios
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ortópticos e medicamentos, baseando-se nos exames realizados e utilizando técnicas e aparelhos
especiais, para melhorar a visão do paciente ou curar afecções do órgão visual; Realiza exames
clínicos, utilizando técnicas e aparelhagem apropriadas, para determinar a acuidade visual e detectar
vícios de refração, com vistas à admissão de candidatos a empregos, concessão de carteiras de
habilitação de motorista e outros fins; Coordena programas de higiene visual especialmente para
crianças e adolescentes, participando de equipes de Saúde Pública, para orientar na preservação da
visão e na prevenção à cegueira; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato.
MÉDICO ORTOPEDISTA
Atendimento a portadores de doenças osteo-articular;Implementar ações para promoção da saúde;
Elaborar documentos; Difundir conhecimento da área médica e outras atividades correlatas a sua
área de atuação de acordo com a sua formação profissional.
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Examina os ouvidos, nariz ou garganta, utilizando otoscópio, laringoscópio e outros instrumentos e
aparelhos para estabelecer o diagnóstico; Realiza cirurgias desses órgãos, seguindo as técnicas
indicadas para cada caso, para restabelecer ou melhorar a função dos mesmos ou eliminar processo
patológico; Indica ou encaminha pacientes para fonoaudiologia, realizando entrevistas ou
orientando-os para possibilitar o tratamento adequado nos casos de cirurgia da laringe e cordas
vocais; Realiza exames otoneurológicos, empregando técnicas especializadas, para verificar as
funções próprias do ouvido interno; Realiza tratamentos clínicos, prescrevendo medicação
especializada, para recuperar os órgãos afetados; Executa outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior imediato.
MÉDICO PEDIATRA
Examina a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e
de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e más-formações congênitas
do recém-nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico; Avalia o estágio
de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões normais, para orientar
a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; Estabelece o plano médicoterapêutico-profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para solucionar
carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir contra tuberculose,
tétano, difteria, coqueluche e outras doenças; Trata lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis,
indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório, para possibilitar a recuperação da
saúde; Participa do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de Saúde
Pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e
recuperação da saúde física e mental das crianças; Indica a suplementação alimentar à criança,
quando houver justificativa clínica e de acordo com a programação; Encaminha para atendimento
especializado interno ou externo ao Centro de Saúde, os casos que julgar necessário; Executa outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO PLANTONISTA
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico
ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; Registra a
consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e complementares,
para efetuar a orientação adequada; Analisa e interpreta resultados de exames de raio X,
bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou
informar o diagnóstico; Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de
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administração, assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações
definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o
aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho
ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir
consequências mais graves ao trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e
mental e de óbito, para atender às determinações legais; Participa de programas de saúde pública,
acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização de conjunto com
equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando
preservar a saúde no município; Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional,
mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a
saúde e o bem-estar da comunidade; Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto
ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor
atendimento; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO PSIQUIATRA
Examina o paciente, anotando em meios específicos a observação, o desenvolvimento da empatia e
outros, para situar a sua problemática conflitiva; Desenvolve a catarse do paciente, estabelecendo a
intercomunicação e a transferência, para elaborar o diagnóstico; Encaminha o paciente a sessões de
psicoterapia individual ou em grupo, baseando-se nas necessidades e nas indicações para o caso,
para auxiliá-lo a ajustar-se ao meio; Procede ao planejamento, orientação e/ou execução de
programas de higiene mental, formando grupos de adolescentes, de pais, de alcoólatras e outros,
para proporcionar orientação sexual, terapia ocupacional, preparação para o matrimônio,
psicoterapia de grupo e outras atividades de apoio; Aconselha familiares dos pacientes,
entrevistando-os e orientando-os, para possibilitar a formação de atitudes adequadas ao trato com os
mesmos; Prescreve e/ou aplica tratamentos biológicos específicos, empregando medicamentos ou
aparelhos especiais, para promover estímulos cerebrais ou diminuir excitações; Realiza cirurgias
específicas, utilizando instrumentos e aparelhos especiais, para eliminar focos cerebrais
determinantes de hiperexcitabilidade; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato.
MÉDICO REUMATOLOGISTA
Realizar exame clínico e emite diagnóstico no paciente reumático; examinar o paciente, palpando
ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico; analisar e interpretar resultados
de exames pelo método de imagem em reumatologia e laboratório em reumatologia; prescrever
medicamento, indicando a dosagem e respectiva via de administração; garantir a prestação
qualitativa dos serviços de assistência e de preservação da saúde no âmbito da reumatologia,
segundo diretrizes da política municipal de saúde; realizar ações e atividades programáticas
estabelecidas na diretriz da política municipal de saúde; participar de reuniões de âmbito local,
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de
saúde, para promover a saúde e o bem- estar da comunidade; zelar pela conservação de boas
condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando
proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; emitir diagnóstico e propor o tratamento de
doenças reumatológicas; participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e
avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde,
ações educativas de prevenção às doenças reumáticas, visando preservar a saúde no município;
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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MÉDICO UROLOGISTA
Diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico, acompanhamento e prevenção das doenças, congênitas
ou adquiridas, do aparelho gênitourinário e das doenças cirúrgicas da glândula supra-renal.
Embriologia do trato urinário, infecção do trato urinário, neoplasias de próstata, neoplasias de
bexiga, neoplasias renais, litíase urinária, transplantes renais, refluxo vesicoureteral, patologia de
junção pieloureteral, incontinência urinária, urodinâmica, doenças sexualmente transmissíveis, e
disfunção sexual masculina.
MÉDICO VETERINÁRIO
Planeja e desenvolve campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionadas à pecuária
e à Saúde Pública, valendo-se dos levantamentos de necessidades e do aproveitamento de recursos
orçamentários existentes, para favorecer a sanidade e a produtividade do rebanho; Elabora e executa
projetos agropecuários e os referentes ao crédito rural, prestando assessoramento, assistência e
orientação e fazendo acompanhamento desses projetos, para garantir a produção racional lucrativa
dos alimentos e o atendimento aos dispositivos legais quanto à aplicação dos recursos oferecidos;
Efetua profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais realizando exames clínicos e de
laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais; Realiza exames
laboratoriais, colhendo material e/ou procedendo a análise anátomopatológica, histopatológica,
hematológica, imunológica, para estabelecer o diagnóstico e a terapêutica; Promove o
melhoramento do gado, procedendo à inseminação artificial orientando a seleção das espécies mais
convenientes e fixando os caracteres mais vantajosos, para assegurar o rendimento da exploração
pecuária; Desenvolve e executa programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações,
para abaixar o índice de converso alimentar, prevenir doenças, carências e aumentar a
produtividade; Promove a inspeção e fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação,
armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade,
determinado visita no local, para fazer cumprir a legislação pertinente; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
MOTORISTA
Dirigir Automóveis, Caminhões, Ônibus, Micro Ônibus, Vans e Ambulâncias e demais veículos de
transporte de passageiros e cargas; Vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua utilização,
verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, parte
elétrica e outros, para certificar-se das condições de trafego; Registrar a manutenção dos veículos
quando apresentem qualquer irregularidade; Transportar pessoas, materiais, correspondências e
equipamentos, garantido a segurança dos mesmos; Observar a sinalização e zelar pela segurança
dos passageiros, transeuntes e demais veículos; Realizar reparos de emergências; Controlar e
orientar carga e descarga de materiais e equipamentos, para evitar acidentes e danos na carga;
Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente para
assegurar a plena condição de utilização do veículo; Realizar anotações, segundo as normas
estabelecidas e orientações recebidas da quilometragem, viagens realizadas, objeto ou pessoas
transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências a fim de manter a boa organização
e controle da administração; Recolher o veículo após a sua utilização em local previamente
determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado; Efetuar o recolhimento de animais
nas ruas conforme as instruções recebidas; Executar outras atribuições afins.
OPERADOR DE MÁQUINAS
Zela pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de
suas tarefas; Opera máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou
caçamba, para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; Opera máquinas
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de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros; Opera equipamento de
dragagem para aprofundar e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho; Opera
máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de
madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso; Opera máquinas providas de lâminas
para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas e outras obras; Opera máquinas
providas de rolos compressores, para compactar e aplainar os materiais utilizados na construção de
estradas; Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os
dispositivos, para posicioná-la segundo as necessidades do trabalho; Movimenta a máquina,
acionando o motor e manipulando os dispositivos, para posicioná-la, segundo as necessidades de
trabalho; Executa as tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os
materiais escavados, para o transporte dos mesmos; Efetua serviços de manutenção de máquina,
abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom
funcionamento; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
PROCURADOR JURÍDICO
Estuda ou examina documentos jurídicos e de outra natureza, analisando seu conteúdo, com base
nos códigos, leis, jurisprudências e outros documentos, para emitir pareceres fundamentados na
legislação vigente; Apura ou completa informações levantadas, acompanhando o processo em todas
as suas fases e representando a parte que é mandatária em juízo, para obter os elementos
necessários à defesa ou acusação; Representa a organização em juízo ou fora dele, acompanhando o
processo, redigindo petições, para defender os interesses da Administração Municipal; Presta
assistência às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica, elaborando e/ou emitindo
pareceres nos processos administrativos, como licitação, contratos, distratos, convênios, consórcios,
questões trabalhistas ligadas à administração de recursos humanos, etc., visando assegurar o
cumprimento de leis e regulamentos; Promove a cobrança judicial da dívida ativa e de qualquer
outro crédito do município, visando o cumprimento de normas quanto a prazos legais para
liquidação dos mesmos; Responsabiliza-se pela correta documentação dos imóveis da
Administração Pública Municipal, verificando documentos existentes, regularização e/ou
complementação dos mesmos, para evitar e prevenir possíveis danos; Redige documentos jurídicos,
pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil,
comercial, trabalhista, penal e outras, aplicando a legislação em questão, para utiliza-los na defesa
da Administração Municipal; Examina o texto de projetos de leis que serão encaminhados à
Câmara Municipal, bem como as emendas propostas pelo Poder Legislativo, elaborando pareceres,
quando for o caso, para garantir o cumprimento dos preceitos legais vigentes; Mantém contatos
com consultoria técnica especializada e participa de eventos específicos da área, para se atualizar
nas questões jurídicas pertinentes à Administração Pública Municipal; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
PSICÓLOGO
Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, visando o
desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e à
sociedade; Presta atendimento aos casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras,
organizando-os em grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução
dos seus problemas; Presta atendimento psicológico na área educacional, visando o
desenvolvimento psíquico, motor e social das crianças e adolescentes em relação a sua integração à
escola e à família, para promover o seu ajustamento; Organiza e aplica testes, provas e entrevistas,
realizando sondagem de aptidões e capacidade profissional, objetivando o acompanhamento do
pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho; Efetua análises de ocupações e
acompanhamento de avaliação de desempenho pessoal, colaborando com equipes
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multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia aplicada ao trabalho;
Executa as atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional,
realizando a identificação e análise de funções; Promove o ajustamento do indivíduo no trabalho,
através de treinamento para se obter a sua auto-realização; Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
SERVENTE
Conservar a limpeza de logradouros públicos ; limpar as dependências dos prédios públicos,
varrendo, lavando e encerando assoalhos, pisos, ladrilhos, vidraças e outros; lavar vidros de janelas
e fachadas de edifícios e limpar recintos e acessórios dos mesmos; proceder à limpeza de sanitários
e banheiros; manter a higiene das instalações sanitárias e da cozinha; manter a arrumação da
cozinha, limpando recipientes e vasilhames; limpar lustres, móveis, instalações sanitárias, etc; zelar
para que os utensílios utilizados estejam sempre em boas condições de higiene e uso; operar com
fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e outros a
recolher, lavar e guardar utensílios da merenda, encarregando-se da limpeza geral da cozinha e do
refeitório; fazer arrumações em locais de trabalho; tirar o pó dos móveis; remover, transportar e
arrumar móveis, máquinas e materiais; proceder à remoção e conservação de móveis, máquinas e
matérias em geral; remover lixo e detritos e encarregar-se da
reciclagem; coletar o lixo dos depósitos; abastecer com produtos de limpeza e higiene as
dependências da instituição; fazer a limpeza de pátios; auxiliar o motorista nas atividades de
carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias, valendo-se de esforço físico
e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução dos trabalhos; atender transeuntes,
visitantes e moradores, prestando-lhes informações; executar outras atividades correlatas ao cargo,
ou designadas pelo seu superior imediato.
SUPERVISOR DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Coordenar e distribuir as ações dos Agentes de Saúde; executar supervisão direta e indireta nas
atividades dos servidores; acompanhar e orientar, dia a dia, as atividades; colaborar e orientar os
servidores nas dificuldades encontradas junto ao domicílio e residente; exercer trabalho mediador
entre a Coordenadoria de Serviços Especiais e servidores; manter informadas as equipes dos
assuntos de prioridade da Secretaria Municipal de Higiene e Saúde e Município; planejar e executar
as ações de vigilância em geral; manter informada a Coordenadoria das atividades a serem
executadas; reunir informações das várias atividades e atualizá-las das várias atividades; Xassegurar a ordem e disciplina dos Agentes de Saúde na unidade; reunir periodicamente as equipes
e passar informações necessárias ao bom desempenho dos trabalhos; avaliar, semanalmente e
mensalmente, os trabalhos realizados; coordenar e colaborar nos eventos que se fizerem
necessários; executar outras tarefas afins.
TÉCNICO DESPORTIVO
Desenvolve e aprimora táticas esportivas de acordo com o tipo ou modalidade de esporte, visando
ao aprimoramento do atleta ou equipe; Promove, desenvolve e aprimora conhecimentos e
habilidades dos atletas; Elabora programas de atividades esportivas e recreativas, baseando-se na
comprovação das necessidades e na capacidade física dos atletas ou equipes, buscando os objetivos
e ordenando a sua execução; Seleciona e prepara os atletas e equipes, aprimorando seus
conhecimentos e habilidades, para participarem de competições amistosas e regionais; Organiza
competições esportivas entre as várias equipes e atletas existentes no município, treinando equipes
de diversas modalidades, para garantir-lhes bom desempenho nas competições; Treina e orienta
atletas quanto às várias modalidades de atletismo e esportivas, para que possam escolher uma
específica de acordo com sua aptidão; Treina e orienta escolares quanto às várias modalidades
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esportivas, para que possam escolher uma específica de acordo com sua aptidão; Presta assessoria
teórica e técnicas para auxiliares, treinadores, transmitindo conhecimentos da área de esportes;
Supervisiona e zela pelos serviços de conservação e armazenamento dos materiais e equipamentos
esportivos; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
TÉCNICO EM ELETROENCÉFALOGRAMA
Fazer exames, usar técnicas de execução para obter resultados precisos; Organizar equipamento,
sala se Exame e Material;Planejar o atendimento; Preparar o paciente para exame; Realizar exames;
Prestar atendimento fora da sala de exame; Finalizar exame; Trabalhar com Biossegurança;
Identificar exame; Instruir o paciente sobre preparação para o exame; Orientar o paciente, o
acompanhante e auxiliares sobre os procedimentos durante o exame; Descrever as condições e
reações do paciente durante o exame; Pedir reposição de material; Registrar exames realizados;
Demonstrar Competências Pessoais; Operar equipamentos computadorizados e analógicos; Executa
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Executa serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, ministrar remédios,
registrar temperaturas, medir pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exame de
laboratório; Prepara e esteriliza os instrumentos de trabalho utilizados na enfermaria e nos gabinetes
médicos, acondicionando-os em lugar adequado, para assegurar sua utilização; Prepara os pacientes
para consultas e exames, acomodando-os adequadamente, para facilitar sua realização; Orienta o
paciente sobre a medicação e sequência do tratamento prescrito, instruindo sobre o uso de
medicamentos e material adequado ao tipo de tratamento, para reduzir a incidência de acidentes;
Efetua a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções
cirúrgicas, atuando sob a supervisão do enfermeiro ou médico, para facilitar o desenvolvimento das
tarefas de cada membro da equipe; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Tira dúvidas quanto à operação de equipamentos e softwares; Instala e desinstala equipamentos e
softwares; Faz o controle físico do parque de equipamentos e softwares; Executa a manutenção
preventiva ou corretiva simples e gerencia a contratação de manutenção por terceiros; Treina os
usuários na operação de equipamentos e softwares; Desenvolve e documenta softwares aplicativos,
apoia
usuários no seu desenvolvimento, e/ou gerencia o desenvolvimento por terceiros; Mantém
organizada a documentação de equipamentos e softwares, disponibilizando a para consulta quando
necessário; Administra rede local e executa ou gerencia a manutenção de arquivos de segurança;
Administra bancos de dados e apoia usuários na consulta dos mesmos; Acompanha o mercado
fornecedor, identificando, testando e recomendando equipamentos, softwares, materiais e serviços;
Elabora especificações de equipamentos, softwares, materiais e prestação de serviços e participa de
comissões de licitação; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA
Seleciona os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiografia requisitada pelo médico,
para facilitar a execução do trabalho; Coloca os filmes no chassi, posicionando-o e fixando letras e
números radiopacos no filme, para bater as chapas radiográficas; Prepara o paciente, fazendo-o
vestir roupas adequadas e livrando-o de qualquer jóia ou objeto de metal, para assegurar a validade
do exame; Aciona o aparelho de raio X, observando as instruções de funcionamento, para provocar
a descarga de radioatividade sobre a área a ser radiografada; Encaminha o chassi com o filme à
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câmara escura, utilizando passa-chassi ou outro meio, para ser feita a revelação do filme; Registra o
número de radiografias realizadas, discriminando tipos, regiões e requisitantes, para possibilitar a
elaboração do boletim estatístico; Controla o estoque de filmes, contrastes e outros materiais de uso
no setor, verificando e registrando gastos, para assegurar a continuidade dos serviços; Mantém a
ordem e a higiene do ambiente de trabalho, seguindo normas e instruções, para evitar acidentes;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Efetua inspeções em locais, instalações e equipamentos nas diversas unidades da organização,
determinando fatores e riscos de acidentes, estabelecendo normas e dispositivos de segurança,
visando à prevenção e à minimização de acidentes e fatores inseguros; Estabelece normas e
dispositivos de segurança, sugerindo modificações nos equipamentos e instalações, verificando sua
observância para prevenir acidentes; Inspeciona postos de combate a incêndios, examinando
mangueiras, hidrantes, extintores e outros equipamentos de proteção, a fim de certificar-se de suas
perfeitas condições de funcionamentos e sugerir medidas corretivas e preventivas; Elabora
relatórios com base nas inspeções, comunicando os resultados das mesmas, propondo aquisição,
reparação e remanejamento de equipamentos, visando verificar a total observância dos padrões
estabelecidos pelas normas técnicas de segurança do trabalho; Efetua o desenvolvimento da
mentalidade prevencionista dos servidores da organização, instruindo os mesmos quanto às normas
de segurança, combate a incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes, através de
palestras, a fim de que possam agir acertadamente em casos de emergência; Coordena a publicação
de matérias sobre segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a confecção de
cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes, para a garantir da integridade do pessoal; Participa
de reuniões sobre segurança do trabalho, fornecendo informações sobre o assunto e apresentando
sugestões para aperfeiçoar o sistema existente; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Aumentar a qualidade e eficiência do Processo Educacional através da aplicação dos
conhecimentos terapêuticos ocupacionais:- Analisar aspectos sensório-motores, perceptocognitivos, sócio-culturais; Operar equipamentos e instrumentos de trabalho; Estimular cognição,
desenvolvimento neuro-psicomotor, percepção táctil-cinestésica, percepção auditiva, percepção
visual, percepção olfativa; Reeducar postura dos pacientes e clientes; Prescrever órteses, próteses e
adaptações; Confeccionar órteses e adaptações; Introduzir formas alternativas de comunicação;
Indicar tecnologia assistiva; Adaptar órteses e próteses; Adaptar tecnologia assistiva; Estimular
percepção ocular, sensorial e motora; Estimular coordenação óculo-manual; Estimular percepção
espacial e esteroscópica; Estimular percepção da visão binocular; Adequar ambientes diversos;
Realizar atividades que desenvolvam habilidades do dia-a-dia que podem ser físicas, artísticas,
pedagógicas, artesanais, lúdicas, entre outras, podendo envolver pintura, teatro, desenhos, jogos,
etc; Priorizar o desenvolvimento de atividades grupais; Adequar ambientes, equipamentos,
imobiliários; Contribuir para a constituição de ambientes acessíveis e confortáveis; Realizar
adaptação postural da criança na classe com adequação da sua cadeira de rodas ou carteira escolar e
adequações posturais nas atividades das aulas complementares ou de lazer; Introduzir tecnologia
assistiva adequada às necessidades advindas de diferentes incapacidades, tais como: confecção ou
indicação de recursos como planos inclinados, antiderrapantes, lápis adaptados, órteses, pautas
ampliadas, cadernos quadriculados, letras emborrachadas, textos ampliados, máquinas de escrever,
engrossadores de lápis, giz de cera, suporte de livros, cadernos, lupas, ou computador; Criar e
introduzir adaptações para favorecer a independência nas atividades de vida diária e de vida prática,
bem como a capacitação dos educadores para sua indicação e uso adequados pelos alunos; Realizar
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parceria entre escola e o terapeuta ocupacional para o desenvolvimento de propostas de ações
articuladas entre escola, família e comunidade; Utilizar da atividade lúdica como recurso
pedagógico; Realizar avaliações contextualizadas de cada aluno; Fortalecer a potencia dos
educadores e dos educandos, facilitando a emergência de melhorias frente à dificuldades que
possam vir a ocorrer; Propor intervenções e abordagens baseadas em princípios universais, ou seja,
as adequações ambientais dos equipamentos, dos imobiliários; Colaborar para que a escola sustente
a continuidade do processo evolutivo de cada aluno; Ter como finalidade a facilitação de resolução
de problemas, dos sentimentos e das emoções, que permeiam o cotidiano escolar; Operacionalizar a
política de inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular; Desenvolver paralelamente ações
em comunidade escolar e familiares e/ou responsáveis, propiciando orientações e atividades
concretas, demonstrando as possibilidades de minimização e/ou extinção de instalação de
diagnósticos secundários; Atuar na prevenção secundária com o objetivo de evitar que uma
condição de saúde já existente, resulte em agravamento da patologia originária; Propiciar aos
alunos, docentes, comunidade escolar, familiares e/ou responsáveis orientações sobre os tipos
possíveis de apoios ofertados no município; Oferecer aos docentes o respaldo teórico, metodológico
e prático em suas áreas específicas de atuação; Facilitar a realização de atendimento
individualizado, personalizado e contextualizado por parte dos professores; Criar recursos e
estratégias que visam promover o desenvolvimento, a educação, os interesses e os interesses e o
bem estar pessoal do indivíduo;
Atuar diretamente com os docentes; Colaborar para que a pessoa com deficiência possa desenvolver
ou potencializar sua autonomia, independência e inclusão;
Oferecer orientações que favoreçam no trabalho docente a atenção especial direcionada às
habilidades intelectuais, comportamento adaptativo, participação, interação e papéis sociais, saúde;
Propor alternativas de minimização de problemas; Propor intervenções (encaminhamentos); Atuar
como agente coadjuvante frente à condução do processo ensino-aprendizagem pelos docentes;
Contribuir para a maior proximidade e integração entre a tríade: discente-familiares e/ou
responsáveis; Realizar intervenções práticas e teóricas frente a situações concretas; Realizar
ininterruptamente orientações acerca de qualidade de vida, saúde e construção de cidadania;
Quantificar e qualificar os resultados do processo ensino-aprendizagem dos alunos; Priorizar,
contribuir, estimular e efetivar a concretização do trabalho interdisciplinar; Corroborar com o
conhecimento, desmistificação e habilitação frente ao processo de inclusão de pessoas com
deficiência em ensino regular; Atuar de forma interdisciplinar e intersetorial; Corroborar com o
Sistema Único de Saúde (SUS), com o intuito de formar um conjunto articulado e continuo de
ações e serviços preventivos e curativos;
Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis:- Explicar procedimentos e
técnicas e rotinas; Demonstrar procedimentos e técnicas; Verificar a compreensão da orientação;
Esclarecer dúvidas; Visitar domicílios, escolas e postos de trabalho; Orientar técnicas ergonômicas.
Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e reestabelecimento nas atividades
da vida cotidiana:- Identificar a população-alvo; Analisar a viabilidade dos procedimentos junto a
população-alvo; Planejar campanhas de prevenção; Utilizar procedimentos de prevenção de
deficiência, handicap e incapacidade; Acompanhar o desenvolvimento neuro-psico-motor; Compor
plano de trabalho; Identificar procedimentos alternativos; Desenvolver atividades lúdicas e
pedagógicas; Planejar atividades terapêuticas com grupos especiais.
Exercer atividades técnico-científicas:- Montar protocolo de avaliação e tratamento; Formar
profissionais; Supervisionar estagiários, voluntários e profissionais; Ministrar cursos e palestras;
Prestar consultoria ou assessoria; Realizar pesquisas; Orientar pesquisas; Coordenar atividades de
ensino e pesquisa; Apreciar trabalhos técnico-científicos; Organizar eventos técnico-científicos;
Prescrever próteses, órteses e adaptações.
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Demonstrar competências pessoais:- Demonstrar dinamismo, capacidade de observação,
criatividade, capacidade de adaptação, iniciativa, liderança; organização, capacidade de análise e
síntese, fluência verbal e escrita, equilíbrio emocional, perseverança, objetividade, empatia;
Trabalhar em equipe; Participar de entidades de classes; Operar recursos de informática; Tomar
decisões; Participar de comissões técnico-científicas; Lidar com público; Atualizar-se; Contornar
situações adversas; Atuar em equipe interdisciplinar; Transmitir segurança; Estabelecer
relacionamento interpessoal; Participar de programas institucionais; Especializar-se.
TOPÓGRAFO
Realizar levantamentos de áreas demarcadas, posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas e
outros aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas,
referências de nível e outras características da superfície terrestre e de edifícios; Efetuar
reconhecimento básico de áreas programadas, analisando as características do terreno, para decidir
pontos de partida, vias de melhor acesso e selecionar materiais e instrumentos; Preparar esquemas
de levantamentos topográficos, analisando mapas, plantas, títulos de propriedade, registros e
especificações, para possibilitar o conhecimento básico de áreas; Registrar os dados obtidos,
anotando os valores lidos e cálculos numéricos efetuados, para analisá-los posteriormente; Elaborar
plantas detalhadas de áreas, mapas topográficos e cartográficos, com base nos dados obtidos;
Avaliar as diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, aplicando fórmulas, consultando tabelas e
efetuando cálculos para complementar as informações registradas a precisão das mesmas;
Supervisionar os trabalhos topográficos, determinando o balizamento, a colocação de estacas e
indicando referências de nível, marcos de locação e demais elementos; Executar peritagem
administrativa e jurídica a fim de definir as linhas demarcatórias e de localização; Auxiliar na
organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação
para assegurar a pronta localização de dados; Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando
equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Zelar pela guarda,
conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem
como do local de trabalho; Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas
de sua área de atuação e das necessidades do setor/departamento; Executar outras tarefas correlatas,
conforme necessidade ou a critério de seu superior.
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