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 ANEXO I – DOS CARGOS 
CARGOS: AGENTE DE SERVIÇO PÚBLICO ELEMENTAR 

COD CARGO REQUISITOS MÍNIMOS 
VAGAS 

REMUNERAÇÃO C/H* 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

TURNO DA 
PROVA 

OBJETIVA TOTAL PNE 

1.  Agente de Serviços Gerais - SEDE 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

165 09 R$ 622,00 40hs R$ 35,00 Tarde  

2.  
Agente de Serviços Gerais – Z. 
RURAL 

19 01 R$ 622,00 40hs R$ 35,00 Tarde 

3.  Agente de Serviços Funerários 04 - R$ 622,00 40hs R$ 35,00 Tarde 

4.  
Agente de Serviços de Segurança 
Patrimonial - SEDE 

80 04 R$ 622,00 40hs R$ 35,00 Tarde 

5.  
Agente de Serviços de Segurança 
Patrimonial – Z. RURAL 

13 01 R$ 622,00 40hs R$ 35,00 Tarde 

6.  Agente de Serviços de Alvenaria Ensino Fundamental 
Incompleto + experiência 

mínima comprovada de 1 (um) 
ano na área ou curso básico 

específico 

02 - R$ 622,00 40hs R$ 35,00 Tarde 
7.  Agente de Serviços Elétricos 03 - R$ 622,00 40hs R$ 35,00 Tarde 

8.  Agente de Serviços Hidráulicos 03 - R$ 622,00 40hs R$ 35,00 Tarde 

TOTAL: 289 vagas 

CARGOS: AGENTE DE SERVIÇO PÚBLICO FUNDAMENTAL 

COD CARGO REQUISITOS MÍNIMOS 
VAGAS 

REMUNERAÇÃO C/H* 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

TURNO DA 
PROVA 

OBJETIVA TOTAL PNE 

9.  
Agente de Serviços de Auxiliar de 
Administração - SEDE 

Ensino Fundamental 
Completo 

36 02 R$ 637,60 40hs R$ 35,00 Tarde 

10.  
Agente de Serviços de Auxiliar de 
Administração – Z. RURAL 

03 - R$ 637,60 40hs R$ 35,00 Tarde 

11.  Agente de Serviços de Culinária 27 02 R$ 637,60 40hs R$ 35,00 Tarde 
12.  Agente de Serviços de Monitoria Social 15 01 R$ 637,60 40hs R$ 35,00 Tarde 

13.  
Agente de Serviços de Condução de 
Veículos 

Ensino Fundamental Completo 
+ CNH categoria C ou D 

18 01 R$ 637,60 40hs R$ 35,00 Tarde 

14.  
Agente de Serviços de Operação de 
Máquinas 

Ensino Fundamental Completo 
+ CNH categoria D + 
experiência mínima 

comprovada de 1 (um) ano na 
área 

12 01 R$ 637,60 40hs R$ 35,00 Tarde 

15.  Agente de Serviços de Mecânica 

Ensino Fundamental Completo 
+ experiência mínima 

comprovada de 1 (um) ano na 
área 

03 - R$ 637,60 40hs R$ 35,00 Tarde 

TOTAL: 114 vagas 

CARGOS: AGENTE DE SERVIÇO PÚBLICO MÉDIO 

COD CARGO REQUISITOS MÍNIMOS 
VAGAS 

REMUNERAÇÃO C/H* 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

TURNO DA 
PROVA 

OBJETIVA TOTAL PNE 

16.  
Agente de Serviços Administrativos - 
SEDE 

Ensino Médio Completo + 
curso de informática  

129 06 R$ 772,00 40hs R$ 50,00 Manhã 

17.  
Agente de Serviços Administrativos 
– Z. RURAL 

05 01 R$ 772,00 40hs R$ 50,00 Manhã 

18.  Agente de Serviços Fazendários 03 - R$ 772,00 40hs R$ 50,00 Manhã 

19.  
Agente de Serviços de Vigilância 
Sanitária Ensino Médio Completo 

07 01 R$ 772,00 40hs R$ 50,00 Manhã 

20.  Agente de Serviços Sociais 12 01 R$ 772,00 40hs R$ 50,00 Manhã 

21.  
Agente de Serviços de Biblioteca 
Escolar - SEDE Ensino Médio Completo + 

curso de Auxiliar de 
Biblioteca 

02 - R$ 772,00 40hs R$ 50,00 Manhã 

22.  
Agente de Serviços de Biblioteca 
Escolar – Z. RURAL 

02 - R$ 772,00 40hs R$ 50,00 Manhã 

23.  
Agente de Serviços de Trânsito e 
Transporte  

Ensino Médio Completo + CNH 
cat. “D” + Curso de 

Capacitação para Agente de 
Trânsito realizado em 

instituição credenciada por 
DETRAN ou pelo DENATRAN 

17 01 R$ 772,00 40hs R$ 50,00 Manhã 

TOTAL: 177 vagas 
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CARGOS: AGENTE DE SERVIÇO PÚBLICO TÉCNICO 

COD CARGO REQUISITOS MÍNIMOS 
VAGAS 

REMUNERAÇÃO C/H* 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

TURNO DA 
PROVA 

OBJETIVA TOTAL PNE 

24.  
Agente de Serviços 
Agropecuários 

Ensino Médio Completo + curso 
técnico em Agricultura ou 

Agropecuária com registro no 
órgão da classe 

01 - R$ 873,92 40hs R$ 50,00 Manhã 

25.  Agente de Serviços Ambientais 

Ensino Médio Completo + curso 
técnico em Meio Ambiente ou 

Controle Ambiental ou 
Saneamento + registro no órgão 

de classe 

04 - R$ 873,92 40hs R$ 50,00 Manhã 

26.  
Agente de Serviços em Análises 
Clínicas 

Ensino Médio Completo + curso 
técnico em Análises Clínicas 

03 - R$ 873,92 40hs R$ 50,00 Manhã 

27.  
Agente de Serviços em 
Enfermagem - SEDE Ensino Médio Completo + curso 

Técnico em Enfermagem com 
registro no COREN 

40 02 R$ 873,92 40hs R$ 50,00 Manhã 

28.  
Agente de Serviços em 
Enfermagem – Z. RURAL 

02 - R$ 873,92 40hs R$ 50,00 Manhã 

29.  
Agente de Serviços em Higiene 
Bucal 

Ensino Médio Completo + curso 
técnico em Higiene Bucal com 

registro no CRO 
01 - R$ 873,92 40hs R$ 50,00 Manhã 

30.  
Agente de Serviços em 
Radiologia 

Ensino Médio Completo + curso 
técnico em Radiologia 

03 - R$ 873,92 40hs R$ 50,00 Manhã 

31.  
Agente de Serviços de Segurança 
no Trabalho 

Ensino Médio Completo + curso 
técnico em Segurança do 

Trabalho 
01 - R$ 873,92 40hs R$ 50,00 Manhã 

32.  
Agente de Serviços de Turismo e 
Hospitalidade 

Ensino Médio Completo + curso 
técnico em Turismo 

02 - R$ 873,92 40hs R$ 50,00 Manhã 

33.  
Agente de Serviços de Obras 
Públicas 

Ensino Médio Completo + curso 
técnico em Edificações ou 

Construção Civil + registro no 
CREA 

06 01 R$ 873,92 40hs R$ 50,00 Manhã 

34.  Agente de Serviços Topográficos 
Ensino Médio Completo + curso 
técnico em Topografia + registro 

no órgão competente 
01 - R$ 873,92 40hs R$ 50,00 Manhã 

TOTAL: 64 vagas 

 
CARGOS: AGENTE DE SERVIÇO PÚBLICO SUPERIOR 

COD CARGO REQUISITOS MÍNIMOS 
VAGAS 

REMUNERAÇÃO C/H* 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

TURNO DA 
PROVA 

OBJETIVA TOTAL PNE 

35.  
Analista de Planejamento 
e Orçamento 

Curso de graduação em Economia ou 
Administração + registro no órgão da 

classe 
01 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

36.  
Analista de Políticas 
Públicas e Gestão 
Governamental 

Curso de Graduação em Economia, 
Administração ou Arquitetura + registro 

no órgão da classe 
02 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

37.  Arquiteto 
Curso de Graduação em Arquitetura + 

registro no órgão competente 
03 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

38.  Assistente Cultural 
Curso de Graduação em Licenciatura ou 

Bacharelado em Artes 
01 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

39.  Assistente Social 
Curso de Graduação em Serviço Social + 

registro no órgão competente 
07 01 R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

40.  Auditor Ambiental 
Curso de Graduação em Engenharia 
Ambiental ou Química + registro no 

órgão competente 
01 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

41.  Auditor Fiscal de Tributos 
Curso de Graduação em Economia ou 
Ciências Contábeis + registro no órgão 

competente 
02 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

42.  Biomédico 
Curso de Graduação em Biomedicina + 

registro no órgão competente 
03 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

43.  Bioquímico 
Curso de Graduação em Bioquímica ou 

Farmácia com habilitação em Bioquímica 
+ registro no órgão competente 

02 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

44.  Educador de Trânsito Curso de Graduação em Licenciatura ou 
Bacharelado em Pedagogia 

01 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 
45.  Educador Social 02 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

46.  Educador Físico 
Curso de Graduação em Educação Física 

+ registo no órgão competente 
01 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 
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47.  Enfermeiro - SEDE 

Curso de Graduação em Enfermagem + 
registro no órgão competente 

14 01 R$ 2.800,00 40hs R$ 70,00 Manhã 
48.  Enfermeiro - Z. RURAL 01 - R$ 2.800,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

49.  
Enfermeiro - Z. RURAL 
(PACS) 

01 - R$ 2.800,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

50.  Engenheiro Agrônomo 
Curso de Graduação em Engenharia 

Agronômica + registro no órgão 
competente 

01 - R$ 3.500,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

51.  Engenheiro de Tráfego 
Curso de Graduação em Engenharia 

Eletrônica ou Civil + registro no órgão 
competente 

01 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

52.  Farmacêutico 
Curso de Graduação em Farmácia + 

registro no órgão competente 
02 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

53.  Fisioterapeuta 
Curso de Graduação em Fisioterapia + 

registro no órgão competente 
03 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

54.  Fonoaudiólogo 
Curso de graduação em Fonoaudiologia 

+ registro no órgão competente 
03 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

55.  Médico Anestesista 
Curso de Graduação em Medicina + 

especialização ou residência em 
ANESTESIOLOGIA com registro no CRM 

02 01 R$ 5.000,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

56.  Médico Cardiologista 
Curso de Graduação em Medicina + 

especialização ou residência em 
CARDIOLOGIA com registro no CRM 

01 - R$ 5.000,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

57.  
Médico Clínico Geral - 
SEDE Curso de Graduação em Medicina com 

registro no CRM 

06 01 R$ 5.000,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

58.  
Médico Clínico Geral – Z. 
RURAL 

01 - R$ 5.000,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

59.  Médico Cirurgião 
Curso de Graduação em Medicina + 

especialização ou residência em 
CIRURGIA GERAL com registro no CRM 

01 - R$ 5.000,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

60.  
Médico Ginecologista e 
Obstetra 

Curso de Graduação em Medicina + 
especialização ou residência em 

GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA com registro 
no CRM 

01 - R$ 5.000,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

61.  Médico Neurologista 
Curso de Graduação em Medicina + 

especialização ou residência em 
NEUROLOGIA com registro no CRM 

01 - R$ 5.000,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

62.  Médico Ortopedista 
Curso de Graduação em Medicina + 

especialização ou residência em 
ORTOPEDISTA com registro no CRM 

01 - R$ 5.000,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

63.  Médico Pediatra 
Curso de Graduação em Medicina + 

especialização ou residência em 
PEDIATRIA com registro no CRM 

01 - R$ 5.000,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

64.  Médico Psiquiatra 
Curso de Graduação em Medicina + 

especialização ou residência em 
PSIQUIATRIA com registro no CRM 

01 - R$ 5.000,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

65.  Médico Veterinário 
Curso de Graduação em Medicina 

Veterinária + registro no órgão 
competente 

03 - R$ 3.068,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

66.  Nutricionista Clínico Curso de Graduação em NUTRIÇÃO + 
registro no órgão competente 

05 01 R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 
67.  Nutricionista Escolar 01 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

68.  Odontólogo – Z. RURAL 
Curso de Graduação em ODONTOLOGIA 

+ registro no órgão competente 
01 - R$ 3.068,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

69.  
Odontólogo/Periodontia – 
SEDE 

Curso de Graduação em ODONTOLOGIA 
com especialização na área + registro no 

órgão competente 

01 - R$ 3.068,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

70.  
Odontólogo/Pacientes 
Portador de Necessidades 
Especiais – Z. SEDE 

01 - R$ 3.068,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

71.  
Odontólogo/Endodontia – 
SEDE 

01 - R$ 3.068,00 40hs R$ 70,00 Manhã 

72.  Pedagogo 
Curso de Graduação em Bacharelado ou 

Licenciatura em PEDAGOGIA 
03 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

73.  Psicólogo 
Curso de Graduação em Psicologia + 

registro no órgão competente 
04 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

74.  Psicopedagogo 
Curso de Graduação em Psicologia ou 

Pedagogia com especialização em 
Psicopedagogia 

01 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

75.  Sociólogo 
Curso de Graduação em CIÊNCIAS 

SOCIAIS 
01 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 

76.  Zootecnista Curso de Graduação em ZOOTECNIA 01 - R$ 2.384,80 40hs R$ 70,00 Manhã 
TOTAL: 92 vagas 
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CARGOS DOCÊNCIA: AGENTE DE SERVIÇO PÚBLICO SUPERIOR 

COD CARGO REQUISITOS MÍNIMOS 
VAGAS 

REMUNERAÇÃO C/H* 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

TURNO DA 
PROVA 

OBJETIVA TOTAL PNE 

77.  
Professor I – Educação Infantil - 
SEDE 

Licenciatura Plena em PEDAGOGIA 
com habilitação para a docência na 

educação infantil ou curso de 
NORMAL SUPERIOR com 

habilitação para educação infantil 

10 01 R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

78.  
Professor I – Educação Infantil 
– Z. RURAL 

04 - R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

79.  
Professor II – Séries Iniciais - 
SEDE 

Licenciatura Plena em PEDAGOGIA 
com habilitação para a docência 

nas séries iniciais ou curso de 
NORMAL SUPERIOR com 

habilitação para séries iniciais 

28 01 R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

80.  
Professor II – Séries Iniciais – Z. 
RURAL 

07 01 R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

81.  Professor III – ARTES 
Licenciatura Plena em ARTES e 
habilitação para a docência no 
Ensino Fundamental e Médio. 

04 - R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

82.  
Professor III – CIÊNCIAS 
NATURAIS - SEDE 

Licenciatura Plena em CIÊNCIAS 
NATURAIS ou equivalente  e 

habilitação para a docência no 
Ensino Fundamental e Médio. 

04 - R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

83.  
Professor III – CIÊNCIAS 
NATURAIS – ZONA RURAL 

02 - R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

84.  
Professor III – EDUCAÇÃO 
FÍSICA - SEDE Licenciatura Plena em EDUCAÇÃO 

FÍSICA e habilitação para a docência 
no Ensino Fundamental e Médio. 

06 01 R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

85.  
Professor III – EDUCAÇÃO 
FÍSICA – Z. RURAL 

03 - R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

86.  
Professor III – GEOGRAFIA - 
SEDE Licenciatura Plena em GEOGRAFIA 

e habilitação para a docência no 
Ensino Fundamental e Médio. 

03 - R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

87.  
Professor III – GEOGRAFIA – Z. 
RURAL 

02 - R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

88.  
Professor III – HISTÓRIA – Z. 
RURAL 

Licenciatura Plena em HISTÓRIA e 
habilitação para a docência no 
Ensino Fundamental e Médio. 

02 - R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

89.  Professor III – INGLÊS - SEDE Licenciatura Plena em INGLÊS e 
habilitação para a docência no 
Ensino Fundamental e Médio. 

03 - R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

90.  
Professor III – INGLÊS – Z. 
RURAL 

01 - R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

91.  
Professor III – MATEMÁTICA - 
SEDE 

Licenciatura Plena em 
MATEMÁTICA e habilitação para a 
docência no Ensino Fundamental e 

Médio. 

05 01 R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

92.  
Professor III – MATEMÁTICA – 
Z. RURAL 

04 - R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

93.  
Professor III – PORTUGUÊS - 
SEDE Licenciatura Plena em PORTUGUÊS 

e habilitação para a docência no 
Ensino Fundamental e Médio. 

04 - R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

94.  
Professor III – PORTUGUÊS – Z. 
RURAL 

04 - R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

95.  
Professor III – ENSINO 
RELIGIOSO 

Licenciatura Plena em ENSINO 
RELIGIOSO em instituição 

reconhecida 
 pelo MEC e habilitação para a 

docência no Ensino Fundamental e 
Médio. 

04 - R$ 860,00 20hs R$ 70,00 Manhã 

TOTAL: 100 vagas 

* C/H = carga horária semanal 
* As vagas especificadas como TOTAL englobam as vagas reservadas para candidatos PNE. 
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ANEXO II 

CRONOGRAMA PREVISTO  

ATIVIDADES DATAS PREVISTAS 

Publicação do Edital 19/03/2012 

  Período de inscrições 20/03/2012 a 15/04/2012 

Prazo Final para Pagamento da Taxa de Inscrição 16/04/2012 

Prazo final para envio de documentação pelos Correios (candidatos portadores de 
deficiência) e entrega da documentação.  

Até 18/04/2012 

  Divulgação da Lista dos Candidatos Inscritos 20/04/2012 

Prazo para recurso contra indeferimento de inscrição ATÉ 25/04/2012 

Divulgação da Lista dos Candidatos Inscritos após Recursos 27/04/2012 

Período para obter informações sobre os locais de prova A partir de 14/05/2012 

Aplicação da Prova Objetiva 20/05/2012 

Divulgação do gabarito 20/05/2012 

Prazo para entrega dos recursos Até 23/05/2012 

Divulgação do resultado dos recursos e das notas da Prova Objetiva; Convocação 
dos Candidatos para Prova de Títulos 

01/06/2012 

Prazo para a entrega da titulação 04 a 06/06/2012 

Publicação do resultado da análise de títulos  15/06/2012 

Prazo para a entrega de possíveis recursos referentes Prova de Títulos Até 20/06/2012 

Divulgação do Resultado Final 22/06/2012 
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ANEXO III 

RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO - ELEMENTAR 

AGENTE DE SERVIÇOS DE ALVENARIA 

Trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; construir e reparar alicerces, paredes, muros, pisos e similares; 
preparar ou orientar a preparação de argamassa; fazer reboco; preparar e aplicar caiações; fazer blocos de cimento; construir 
formas e armações de ferro para concreto; colocar telhas, azulejos e ladrilhos; armar andaimes; assentar e recolocar 
aparelhos sanitários, tijolos, telhas e outros; trabalhar com qualquer tipo de massa à base de cal, cimento e outros materiais 
de construção; cortar pedras; armar formas para fabricação de tubos; remover materiais de construção; responsabilizar-se 
pelo material utilizado; calcular orçamentos e organizar pedidos de material; zelar pelo bom uso das ferramentas, pela 
qualidade dos materiais e pela segurança no trabalho. Executar outras tarefas correlatas.  

AGENTE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 

Executar tarefas de vigilância em prédios públicos, praças, ruas rondando suas dependências, observando a entrada e saída 
de pessoas e bens, objetivando a proteção do patrimônio público municipal, bem como aguando e preservando as árvores 
nas localidades públicas entre outras atividades correlatas.  

AGENTE DE SERVIÇOS DE ELÉTRICOS 

Executar manutenção de redes, regulagem, reforma, substituição, instalações, sistemas e componentes elétricos de 
máquinas e equipamentos, visando a seu perfeito funcionamento; colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis, 
tomadas e interruptores, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais e materiais e elementos de fixação, para 
estruturar a parte geral da instalação elétrica; executar o corte, dobradura e instalação de condutos isolantes e enfiação ou 
instalar diretamente os cabos elétricos, utilizando equipamentos de cortar e dobrar tubos, puxadores de aço, grampos e 
dispositivos de fixação, para dar prosseguimento a montagem; ligar fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, 
chaves, conectores e material isolante, para completar a tarefa de instalação; testar a instalação, fazendo-a funcionar em 
situações reais repetidas vezes, para comprovar a exatidão do trabalho executado; testar circuitos da instalação, utilizando 
aparelhos de comparação e verificação, elétricos e eletrônicos, para detectar partes ou peças defeituosas; substituir ou 
reparar fios ou unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, materiais isolantes e soldas, para 
devolver à instalação elétrica condições normais de funcionamento; zelar pelas normas de segurança e qualidade do material 
utilizado; executar outras atividades correlatas. 

AGENTE DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIOS 

Preparar a sepultura. Escavando a terra e escorando as paredes da abertura; Retirar a lápide e limpar o interior das covas já 
existentes, para permitir o sepultamento; Auxiliar no transporte do caixão e em sua colocação na sepultura; Exumar 
cadáveres; Fechar sepultura, recobrindo-a de terra e cal, ou fixando uma laje para assegurar a inviolabilidade do túmulo; 
Efetuar limpeza e conservação dos jazigos, bem como das dependências do cemitério; Executar outras atribuições afins. 

AGENTE DE SERVIÇOS DE GERAIS 

Remover o pó dos móveis, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando-os ou limpando-os; Limpar escadas, pisos, 
calçadas, banheiros, copas, varrendo-os, encerando-os ou passando aspirador de pó; Limpar utensílios como: cinzeiros, 
lixeiros, objetos de adorno, vidros, janelas, entre outros; Arrumar banheiro, limpando-os com água, sabão, detergente e 
desinfetante, reabastecendo-os de papel higiênico, toalhas e sabonetes; Coletar o lixo e depositá-lo nas lixeiras; Lavar as 
roupas, lençóis, cobertores, toalhas e demais roupas usadas nas Instituições da Rede Municipal; Retirar as roupas do varal, 
passá-las a ferro, esterilizá-las e guardá-las nas respectivas salas; Efetuar contagem das roupas lavadas e passadas, para 
controle das mesmas; Executar serviços de limpeza da área externa das Unidades Educativas e/ou outro órgão no qual esteja 
lotado, varrendo ou lavando calçadas, pátios, paredes, janelas, como também, roçando e capinando; Auxiliar na preparação 
de refeições e lanches, descascando e cortando verduras e temperos, lavando e secando louças, servindo as refeições e 
lanches, fazendo a limpeza da cozinha; Desentupir pia; Participar para o desenvolvimento e acompanhamento dos projetos 
Municipais como, hortas escolares e o de arborização de áreas externas; Fazer pequenos reparos, tais como: aparelhos 
elétricos, troca de lâmpadas, dentre outros, quando solicitados; Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
Realizar outras atividades correlatas com a função. 

AGENTE DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICOS 

Executar trabalhos de montagem, instalação e conservação de tubulações, louças sanitárias, caixas d água, chuveiros; Efetuar 
manutenção preventiva e corretiva da rede hidráulica, levantar e preparar materiais hidráulicos necessários para realização 
dos serviços, efetuar instalações ou modificações na rede, visando mantê-la em condições de uso. Executar tarefas 
correlatas. 
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NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

AGENTE DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

Coletar dados diversos, consultando documentos, arquivos e fichários; efetuar cálculos e correções necessárias para registrar 
em mapas e permitir controle e análise de dados coletados; realizar lançamento em livros fiscais, registrando os 
comprovantes para permitir o controle da documentação e consulta da fiscalização; digitar textos diversos, transcrevendo de 
originais, manuscritos ou impressos e preenchendo formulários e fichas para atender as rotinas administrativas; verificar 
comprovantes e outros documentos relativos a operações de pagamento das entradas no caixa e de outras transações, 
efetuando cálculos necessários para se assegurar da exatidão; verificar falta de material de escritório e outros; controlar o 
registro ponto dos funcionários; controlar e encaminhar as solicitações de férias e licenças de funcionários; atender a 
chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotinas; controlar as condições de máquinas, instalações e 
dependências, observando seu estado de conservação e uso, para se necessário sugerir a manutenção ou limpeza; atender ao 
público interno e externo; executar trabalhos de arquivamento de documentos; operar máquinas copiadoras; receber, 
guardar e distribuir material; exercer outras atividades correlatas ou designadas pelo seu superior imediato. 

AGENTE DE SERVIÇOS DE MONITORIA SOCIAL 

Atuar na comunidade aplicando conhecimentos de gestão e dinâmicas participativas, dirigindo atividades formativas com 
grupos e organizações sociais; Monitorar e acompanhar projetos e empreendimentos sociais nos espaços públicos e 
comunitários; Monitorar e aplicar atividades programadas a partir dos objetivos de projetos, programas e serviços sociais, 
visando reabilitação psicossocial, formação para a cidadania, proteção e acolhimento; Acompanhar usuários de abrigos em 
consultas médicas e/ou pronto socorro; Acompanhar e preparar a população usuária de abrigos para atividades de vida 
diária e atividades de vida social; Incentivar e participar de atividades e oficinas sócio–educativas grupais e individuais com a 
população usuária; Desenvolver trabalhos com a comunidade dentro da sua região de atuação e relacionados ao 
atendimento às crianças, adolescentes, adultos e idosos, a partir do planejamento e desenvolvimento de projetos; Investir 
em ações de resgate e aprendizagem do autocuidado, organização do espaço de moradia, ampliação de rede social e 
exercício de direitos de cidadania, entre estes o cuidado em saúde, junto aos usuários de saúde mental, álcool e outras 
drogas, inclusive moradores de residências terapêuticas; Atuar de forma integrada às equipes de saúde, em especial de 
saúde mental, realizando ações em rede intersetorial, em espaços públicos e comunitários, articuladas no interior de 
projetos terapêuticos singulares pactuados junto ao usuário; Atuar no contexto de vida e relações do usuário de saúde 
mental, álcool e outras drogas, produzindo reflexões e mediando situações junto à rede familiar e comunitária, com intuito 
de facilitar a inserção do mesmo no contexto social; Orientar os ajudantes na execução de seus serviços; Zelar pela limpeza e 
conservação de ferramentas, equipamentos e do local de trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

AGENTE DE SERVIÇOS MECÂNICOS 

Verificar o estado de uso e conservação dos veículos, máquinas e equipamentos; montar e desmontar motores e outros 
componentes de máquinas, veículos e equipamentos, utilizando ferramentas e instrumentos próprios; executar reparos, 
substituição e recondicionamento de peças de automóveis e motores de explosão em geral; testar o funcionamento após a 
manutenção realizada, ajustando e regulando os componentes, quando necessário; zelar pelas ferramentas utilizadas na 
execução dos serviços; executar outras tarefas correlatas. 

AGENTE DE SERVIÇOS DE CULINÁRIA 

Preparar e servir a merenda controlando-a quantitativa e qualitativamente; informar ao Diretor do Estabelecimento de 
Ensino da necessidade de reposição de estoques; conservar o local de preparação da merenda em boas condições de 
trabalho procedendo a limpeza e arrumação; respeitar os alunos tratando-os com delicadeza e carinho; respeitar o trabalho 
do colega deixando que ele participe também do serviço da cozinha; preparar a merenda de acordo com o cardápio 
elaborado por nutricionista; e zelar pelo material de uso e consumo na preparação da merenda escolar, além de efetuar 
demais tarefas correlatas a sua função; 

AGENTE DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS 

Conduzir veículos e equivalentes para o transporte de pessoas, escolares ou cargas em vias urbanas, zona rural ou rodovias; 
Obedecer rigidamente às normas e regulamentos que disciplinam o trânsito e as ordens administrativas emanadas ao 
superior hierárquico; Vistoriar o veículo diariamente, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo, 
testar os freios e parte elétrica; Verificar o itinerário a ser seguido, a localização do estabelecimento para onde serão 
transportados as pessoas, pacientes, estudantes, cargas e equipamentos da Prefeitura; Recolher o veículo após jornada de 
trabalho, conduzindo-o a garagem; Efetuar tarefas correlatas, mediante determinação superior. 

AGENTE DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS 

Operar tratores de pneus, máquinas agrícolas; realizar operações de aração, gradagem e nivelamento do solo; realizar 
pulverizações e roçagem; garantir a manutenção básica das máquinas; registrar dados relevantes para composição de 
relatórios, se necessário; desenvolver demais ações inerentes ao cargo. 
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NÍVEL MÉDIO  

AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Executar serviços gerais da área administrativa, tais como separação, classificação e arquivamento de documentos, transição 
de dados, lançamentos, fornecimento de informações e atendimento ao público interno e externo. Atender ao público, 
recepcionando-o, fornecendo-lhe informações, orientações e encaminhando-o aos setores desejados; receber e triar 
correspondências em geral, separando-as e encaminhando-as a seus destinatários; manter organizados arquivos e fichários, 
manipulando dados e documentos, classificando e protocolando quando necessário, visando ao controle sistemáticos de 
informações; atender ao telefone prestando informações e anotando recados; executar atividades administrativas de 
pessoal, material e finanças, classificando e conferindo documentos; operar equipamentos de audiovisual, fax, datashow e 
outros; receber materiais diversos, identificar sua origem e encaminhar ao setor destinado; executar atividades correlatas. 

AGENTE DE SERVIÇOS DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

Atender os leitores, orientando-os no manuseio dos fichários e localização de livros e aplicações, para auxiliá-los em suas 
consultas; efetuar o registro dos livros retirados por empréstimos, anotando seus títulos, autores, códigos de referência, 
identidade do usuário, data prevista para a entrega e outros dados de importância, para garantir a futura devolução dos 
mesmos e obter dados para levantamento estatístico; controlar a entrada de livros devolvidos, registrando a data de 
devolução dos mesmos e/ou calculando a soma a ser cobrada para as entregas em atraso, para manter o acervo 
bibliográfico; enviar lembretes referentes a livros cuja data de devolução esteja vencida, preenchendo formulários 
apropriados, remetendo-os a seus usuários; repor nas estantes, os livros utilizados pelos usuários, posicionando-os nas 
prateleiras de acordo com o sistema de classificação adotado na biblioteca; manter atualizados os fichários catalográficos de 
biblioteca, completando-os e ordenando suas fichas de consulta; preparar e aplicar fichas e etiquetas em geral; orientar e 
controlar o uso da videoteca e da sala de vídeo da escola; orientar o uso da sala de informática e colaborar com os alunos no 
acesso aos programas disponíveis na escola; promover a gravação de vídeos educativos; organizar com os professores da 
escola onde estiver lotado programas de leitura e atividades de promoção cultural para os alunos dos diferentes ciclos; em 
colaborar em programas e projetos que promovam a formação de gosto pela leitura e apóiem o desenvolvimento de 
atividades curriculares; participar de reuniões pedagógicas da escola para promover ações integradas com o projeto político-
pedagógico; participar de grupos de estudo sobre a função e a melhoria das bibliotecas escolares; executar outras atividades 
correlatas ou decorrentes. 

AGENTE DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

Orientar e propor medidas de segurança pertinentes à circulação de pedestres e veículos e à sinalização e ao trânsito nas vias 
municipais; orientar ciclistas e condutores de animais em circulação pelas vias urbanas; fiscalizar o respeito à sinalização de 
trânsito por ciclistas, pedestres, condutores de animais e veículos automotores; auxiliar na coleta de dados estatísticos e em 
estudos sobre a circulação de veículos e pedestres, extraindo deles inferências sobre acidentes de trânsito e suas causas; 
autuar e aplicar medidas administrativas, por infrações de circulação, estacionamento e paradas, previstas na Lei Federal n. ° 
9.503/97; aplicar medidas de advertência por escrito, por infrações de circulação, estacionamento e paradas, previstas pela 
Lei Federal n. ° 9.503/97, notificando os infratores e lavrando os respectivos autos; fiscalizar, autuar e aplicar medidas 
administrativas cabíveis a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação de veículos; orientar e fiscalizar a realização de 
obras e eventos que interfiram na livre circulação de veículos e pedestres nas vias municipais de acordo com a legislação 
vigente; fiscalizar e operar o cumprimento às normas gerais de trânsito relacionadas aos estacionamentos e paradas de 
ônibus, táxis, ambulâncias e demais veículos especiais; vistoriar veículos quanto aos aspectos de segurança, higiene, 
manutenção e carga; autorizar e operar a remoção de veículos infratores, quando cabível; examinar as papeletas referentes a 
horário dos veículos de transporte coletivo, verificando os registros nelas efetuadas; fiscalizar o trânsito do Município de 
Canaã dos Carajás, nas questões de âmbito municipal, lavrando autos de infração previstos no Código de Trânsito Brasileiro: 
auto de infração de trânsito, termo de retenção e remoção de veículo ou outros necessários; fiscalizar o transporte público 
coletivo, individual, escolar, fretado, de cargas (incluindo cargas perigosas) e o transporte não regulamentado no Município, 
lavrando as infrações previstas nas legislações vigentes, emitindo auto de infração, auto de infração de trânsito, termo de 
retenção e remoção de veículo ou outros necessários; fiscalizar locais específicos, em datas, locais e horários pré-
determinados pela coordenação; realizar vistorias nos veículos de transporte público coletivo, individual, escolar e fretado; 
vistoriar e agir, com relação à observância de legislação específica, caçambas em vias públicas, carroças, bicicletas, 
sinalização viária irregular, inclusive com elaboração de auto de infração; interpretar desenho técnico em geral e mapas; dar 
encaminhamento às ações realizadas durante a fiscalização; encaminhar documentos necessários, inclusive relatórios de 
controle e acompanhamento das atividades; informar e dar parecer para decisão superior em processos e relatórios; 
executar serviços internos como controle de processos e atendimento ao público; realizar plantões externos ou internos em 
finais de semana ou feriados; fiscalizar o alvará de licença e funcionamento do transporte público coletivo ou individual, 
fretados, escolares, cargas e cargas perigosas, carroças e demais veículos que necessitem de autorização do órgão executivo 
de trânsito; executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Compreende as atribuições de inspecionar, fiscalizar e orientar as ações/atividades para prevenção, promoção e proteção à 
saúde e ao meio ambiente por meio de vistorias e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando 
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o cumprimento da legislação vigente, além de promover educação sanitária; zelar pela manutenção, conservação e limpeza 
do veículo colocando à disposição para o exercício de tais atribuições; executar outras atribuições afins. 

AGENTE DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS 

Executar atividades relativas ao lançamento e a arrecadação dos tributos mobiliários e imobiliários, mantendo atualizados os 
cadastros respectivos; analisar, informar, despachar, emitir parecer e executar expedientes referentes a lançamentos, 
cobrança de tributos, certidões e outros documentos fiscais; executar atividades técnico-administrativas, apurando, 
emitindo, registrando, informando e lançando dados relativos; elaborar relatórios dos procedimentos e rotinas de serviço 
dentro de sua área de atuação; executar tarefas de ordem orçamentária e financeira, colaborando com a sistematização de 
informações necessárias ao encerramento do exercício financeiro; colaborar na prestação de informações contábeis ao 
Tribunal de Contas do Pará e aos órgãos do Poder Judiciário; prestar informações sobre a legislação tributária municipal, 
orientando os contribuintes sobre sua correta aplicação; fiscalizar estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, 
fazendo autuações, orientando e esclarecendo os contribuintes quanto ao cumprimento das obrigações legais referentes ao 
pagamento de tributos e empregando instrumentos a seu alcance para evitar a sonegação; cadastrar contribuintes, bem 
como o lançar, cobrar e controlar o recebimento dos tributos; cadastrar os órgãos a serem fiscalizados de modo a possuir 
efetivo controle; emitir notificações para os contribuintes que se encontrem irregulares, determinando o prazo para 
regularização, em respeito à legislação tributária vigente; aplicar multas e solicitar a instauração de procedimentos, face às 
irregularidades constatadas; reunir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização 
externa; verificar, em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, a existência e autenticidade de livros e 
registros fiscais instituídos pela legislação específica; verificar os registros de pagamentos de tributos nos documentos em 
poder dos contribuintes; manifestar-se, quando solicitado, sobre pedidos de isenção e nos recursos contra o lançamento; 
propor a realização de inquéritos e sindicâncias que visem salvaguardar os interesses das finanças municipais; averbar os 
imóveis transferidos, expedir as respectivas certidões e providenciar o lançamento e cobrança das taxas pertinentes; 
promover o lançamento e cobrança de contribuições de melhoria, conforme legislação tributária municipal; propor medidas 
relativas à legislação tributária, fiscalização fazendária e administração fiscal, bem como ao aprimoramento das práticas do 
sistema de arrecadação do Município; verificar as licenças de ambulantes e coibir o exercício irregular desse tipo de comércio 
por pessoas que não possuam os requisitos exigidos pela legislação tributária; promover a inscrição na Dívida Ativa dos 
contribuintes que não saldarem seus débitos nos prazos regulamentares, bem como manter assentamentos individualizados 
dos devedores inscritos; promover a baixa dos débitos inscritos em Dívida Ativa, logo que sejam pagos, e fornecer certidões 
relativas à situação fiscal dos contribuintes; orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das atribuições típicas 
da área; executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

AGENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS 

Participar da territorialização e mapeamento da área de atuação, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a 
riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização continua dessas informações; realizar a escuta qualificada das 
necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do 
vínculo; promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; identificar parceiros e 
recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais; participar das atividades de educação permanente; 
orientar as famílias sobre as atividades de estimulação a partir do diagnóstico realizado através de programas assistenciais; 
controlar a qualidade das ações educativas realizadas pelas próprias famílias junto às crianças; planejar seu cronograma de 
visitas às famílias; adequar sua vestimenta para efetuar seu trabalho; ter senso crítico para examinar suas próprias 
dificuldades e aceitar as sugestões dos demais; perceber, apreciar e respeitar a cultura e os valores da família; executar 
outras tarefas correlatas ou decorrentes. 
 

NÍVEL TÉCNICO  

AGENTE DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 

Atuar em atividades de extensão, associativismo e apoio à pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica 
agrícola; prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de 
vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria, sob a supervisão de um profissional de nível superior, realizando: a) 
coleta de dados de natureza técnica, b) desenho de detalhes de construções rurais, c) elaboração de orçamentos de 
materiais, insumos, equipamentos, instalações e mão-de-obra, d) detalhamento de programas de trabalho, observando 
normas técnicas e de segurança no meio rural, e) manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas, f) assistência 
técnica na aplicação de produtos especializados, g) execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo 
até a colheita, armazenamento, comercialização e industrialização dos produtos agropecuários, h) orientação nos 
procedimentos de multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas, bem como em serviços de drenagem e 
irrigação; conduzir, executar e fiscalizar obra e serviço técnico, compatíveis com a respectiva formação profissional; elaborar 
relatórios e pareceres técnicos, circunscritos ao âmbito de sua habilitação; executar trabalhos repetitivos de mensuração e 
controle de qualidade; dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados, 
limitada à prestação de informações quanto às características técnicas e de desempenho; emitir laudos e documentos de 
classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial; conduzir equipes de instalação, 
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montagem e operação, e de reparo ou manutenção; treinar e conduzir equipes de execução de serviços e obras de sua 
modalidade; executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

AGENTE DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 

Exercer a fiscalização geral nas áreas de meio ambiente e no pertinente a aplicação e cumprimento das disposições legais 
compreendidas na competência ambiental municipal, intimando, autuando, estabelecendo prazos e tomando outras 
providências relativas aos infratores das posturas, leis e normas municipais e da legislação ambiental; realizar sindicâncias  
especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; emitir relatórios periódicos sobre suas 
atividades; efetuar ações especiais de fiscalização na área de flora: combate à exploração florestal, queimadas, 
desmatamentos e outras formas de uso irregular nos diversos ecossistemas existentes; fiscalizar e monitorar as áreas de 
reserva legal degradadas, para condicionar sua recuperação; monitorar e fiscalizar as áreas de conservação municipal; 
planejar e executar ações dirigidas à proteção à fauna; fiscalizar, quanto aos aspectos técnicos, a execução de ações de 
controle e transporte da comercialização de espécimes da fauna silvestre; realizar ações especiais de fiscalização na área de 
degradação ambiental e poluição, combate à degradação ambiental e a poluição no âmbito da mineração/garimpo, 
monitoramento do comércio de produtos químicos, tais como, agrotóxicos e preservativos; prestar suporte e apoio técnico 
especializado às atividades do Auditor Ambiental; executar atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e 
informações especializadas voltadas para as atividades ambientais; orientar e controlar processos voltados às áreas de 
conservação, pesquisa, proteção e defesa ambiental; participar da elaboração de manuais técnicos, fichas de inspeção e 
rotinas; executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

AGENTE DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 

Realizar coletas de material para exames laboratoriais diversos, observando as requisições médicas e utilização de materiais 
e instrumentais adequados; proceder à execução e análise de exames laboratoriais de natureza simples, tais como lâminas e 
cortes histológicos, semeadura e isolamento de germes; executar análise de exames laboratoriais, tratando as amostras 
através da utilização de aparelhos, reagentes e outros que vêm em auxílio da obtenção de diagnósticos clínicos; prestar 
auxílio em análises de amostras de escarro, urina, sangue e secreções entre outras; proceder ao registro e arquivar cópias de 
resultados de exames; observar técnicas específicas para preparo de material e instrumental para esterilização, além da 
desinfecção de ambientes e equipamentos usados no laboratório; controlar entrada, saída e estoque de materiais em seu 
local de trabalho; elaborar, rotineiramente, relatório do trabalho realizado em seu setor, registrando dados relativos à 
quantidade de exames realizados, seus resultados, e da qualidade do material recebido; usar equipamentos de proteção 
individual, providenciando a substituição sempre que houver algum dano; zelar por sua segurança e de terceiros, bem como 
pela preservação e manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho; respeitar o código de ética 
profissional; participar efetivamente da política de saúde do Município, através dos programas implantados pela Secretaria 
Municipal de Saúde; realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; executar outras tarefas correlatas 
ou decorrentes. 

AGENTE DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 

Participar no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na 
prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência 
de saúde; na execução dos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, 
particularmente daqueles prioritários e de alto risco e programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 
acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; integrar a equipe de saúde; anotar no prontuário do paciente as 
atividades da assistência de enfermagem para fins estatísticos; aferir e controlar sinais vitais, utilizando materiais e 
equipamentos adequados; preparar clientes para consultas, exames e outros procedimentos, facilitando a sua realização; 
executar curativos, seguindo prescrições médicas e/ou de enfermagem; auxiliar no preparo do material e instrumental para 
esterilização e na desinfecção de ambientes e equipamentos; administrar medicamentos por via oral e/ou parenteral, 
prestando informações aos clientes sobre possíveis reações, além de aplicar vacinas e fazer os devidos registros em 
formulários apropriados; realizar visita domiciliar, elaborando relatórios pertinentes; observar os cuidados universais em 
proteção individual; cumprir o código de ética da profissão; zelar por sua segurança e de terceiros, bem com pela 
preservação e manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho; executar outras tarefas correlatas ou 
decorrentes. 

AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE BUCAL 

Participar dos programas educativos e preventivos de saúde bucal; orientar o paciente ou grupo de pacientes e seus 
responsáveis sobre prevenção e tratamento das doenças bucais; realizar demonstrações de técnicas de escovação (instrução 
de higiene); responder pelas atividades rotineiras de consultório odontológico, na ausência do cirurgião dentista; 
supervisionar e auxiliar a conservação e manutenção dos equipamentos odontológicos e acessórios; realizar a remoção de 
indultos, placa e cálculos supra gengivais; proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório antes e após os atos 
cirúrgicos; remover suturas; confeccionar modelos; preparar moldes; executar a aplicação tópica de produtos de prevenção 
de cárie dental; preparar a solução de flúor, conforme necessidade; inserir, condensar e esculpir os materiais restauradores; 
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polir as restaurações executadas; fazer orientações pós-intervenções odontológicas; organizar pacientes para atendimento; 
controlar o tempo de validade dos medicamentos; fazer controle de estoque e pedido de material; esterilizar os materiais e 
instrumentos; organizar e repor material clínico instrumental, arquivo e expediente; registrar as atividades; executar outras 
atividades correlatas ou decorrentes. 

AGENTE DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA 

Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir 
imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia; preparar pacientes e realizar exames e 
radioterapia; prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame; realizar exames radiológicos, operando a câmara 
escura para revelação de filmes, carregamento de chassis e reposição de material para as atividades diárias; realizar 
trabalhos em câmara clara, classificando películas radiográficas quanto à identificação e qualidade de imagem, controlando 
filmes gastos e eventuais perdas e registrando o movimento de exames para fins estatísticos e de controle; encaminhar os 
exames realizados ao médico solicitante para fins de elaboração de laudo; participar de plantões diurnos e noturnos e de 
atividades diárias; realizar exames na clínica radiológica para pacientes ambulatoriais e de emergência; executar outras 
atividades correlatas ou decorrentes. 

AGENTE DE SERVIÇOS DE TURISMO E HOSPITALIDADE 

Realizar análises geográfica, histórica e cultural para a criação de atrativos turísticos e de hospitalidade; elaborar diagnósticos 
e inventários turísticos; estabelecer estratégias e prioridades para o desenvolvimento do turismo em Canaã dos Carajás; 
elaborar programas e projetos de fomento ao turismo; divulgar os pontos turísticos do Município; orientar a aplicação de 
normas de qualidade de serviços turísticos e de hospitalidade; atuar na realização de eventos turísticos, na orientação a 
turistas, na identificação de equipamentos e pontos turísticos, na implantação de roteiros e no planejamento para 
crescimento turismo no Município; executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

AGENTE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO 

Exerce atividades inerentes à função de Segurança do Trabalho, assistindo a chefia imediata, orientando servidores, 
coletando e analisando dados, distribuindo tarefas e outras atividades necessárias à consecução dos objetivos de sua área, 
com vista à eficácia e eficiência organizacional; Executa outras atribuições compatíveis com o cargo. 

AGENTE DE SERVIÇOS EM OBRAS PÚBLICAS 

Orientar trabalhos de medição, demarcação e de cálculos analíticos de áreas e terrenos; executar vistorias em terrenos e 
edificações para efeito de desapropriação; levantar dados quanto ás condições de terreno ser estudado para elaboração de 
projetos; executar levantamentos básicos e cadastrais; fazer orçamento de obras; executar memórias de cálculo; executar 
projetos no CAD; monitorar e orientar a população quanto à necessidade de regularização das atividades urbanas, da 
execução de obras e serviços, da conservação do patrimônio cultural e ambiental; fiscalizar a legalidade da execução de 
obras e serviços urbanos; fiscalizar e acompanhar a execução de obras em vias e logradouros públicos, no que se refere à 
alvenaria, serviços de pavimentação, drenagem, escavação de valas, recuperação de passeio, meio-fio, esgoto e limpeza de 
canais, observando a qualidade do material e as especificações dos serviços; fiscalizar e acompanhar as intervenções e 
serviços de reconstrução, recuperação, reconstituição, restauração e limpeza em bens imóveis públicos e privados 
classificados como de valor cultural (tombados ou não), observando as condições de estabilidade e de conservação das 
edificações; fiscalizar a execução de construção de edificações, observando a fidelidade ao projeto aprovado, a qualidade do 
material empregado e as especificações dos serviços; efetuar a fiscalização de edificações quanto à segurança, colocação de 
andaimes, toldos , tapumes, placas e marquises; fiscalizar o depósito de materiais de construção em vias públicas; fiscalizar 
depósitos de materiais inflamáveis, comburentes e corrosivos, dentro e fora das edificações; executar a fiscalização em 
demolições, loteamento e obras paralisadas; fiscalizar o comércio irregular e os ambulantes; fiscalizar as instalações, os 
eventos e festas públicas; vistoriar, para licenciamento, empresas e estabelecimentos comerciais e de serviços; coibir invasão 
de terrenos públicos e ocupação irregular de encostas; fiscalizar ocupação irregular das vias públicas (entulho, comércio, etc); 
emitir notificações, lavrando autos de infração; participar da realização de estudos técnicos e elaboração de manuais 
técnicos, fichas de inspeção e rotinas; executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

AGENTE DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 

Realizar levantamentos topográficos, planimétricos e altimétricos, posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas, 
bússolas, telêmetros e outros aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas de nível e 
outras características da superfície terrestre; analisar mapas, plantas, títulos de propriedade, registro e especificações, 
estudando-os e calculando as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamento da área em questão; 
fazer os cálculos topográficos necessários; registrar os dados em cadernos específicos, anotando os valores lidos e cálculos 
numéricos efetuados, para posterior análise; elaborar esboços, plantas e relatórios técnicos; fornecer dados topográficos 
quanto ao alimento ou nivelamento de ruas para os contribuintes, a fim de orientar a construção de casas e 
estabelecimentos comerciais; orientar e supervisionar o balizamento, a colocação de estacas; indicar as referências de nível, 
marcas de locação e demais elementos, para a correta execução dos trabalhos; zelar pela manutenção e guarda dos 
instrumentos de trabalho, montando-os e desmontando-os adequadamente, bem como os retificando, quando necessário 
para conservá-los nos padrões referidos; executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 
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NÍVEL SUPERIOR 

ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

Definir e implementar modelos e métodos de gestão, a realização de estudos socioeconômicos e o gerenciamento de 
sistemas de informação de acompanhamento do planejamento e da execução do orçamento municipal; elaborar 
instrumentos de previsão, programação e realização de receitas e previsão e execução da despesa, em especial, na 
elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual e do plano plurianual de investimentos; elaborar 
estudos, pesquisas e análises globais, setoriais, regionais e urbanas, requeridos pela programação econômica e social do 
Governo Municipal; acompanhar e analisar a situação e o desempenho da área social, dos setores produtivos e dos 
segmentos de infra-estrutura econômica do Município, bem como a formulação e avaliação do plano plurianual e de projetos 
especiais de desenvolvimento; realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do 
processo orçamentário e a orientação técnica dos órgãos de gestão e de execução do orçamento; orientar o planejamento 
estratégico governamental e a orientação normativa e metodológica dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal, especialmente na concepção, desenvolvimento e implementação dos respectivos planos e programas; elaborar os 
quadros de detalhamento da despesa orçamentária dos órgãos, entidades e fundos da Administração Municipal; desenvolver 
atividades relacionadas à estatística, à geografia, à cartografia e à aerofotogrametria de interesse do Município; pesquisas de 
informações econômico-financeiras, cuidando de sua consolidação e divulgação; analisar de projetos de financiamento; 
desenvolver estudos para introdução de novas tecnologias, métodos ou sistemas de gestão de informações; executar outras 
atividades correlatas ou decorrentes. 

ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL 

Executar trabalhos sobre políticas públicas; pesquisar e desenvolver projeto nas diversas áreas funcionais da administração; 
reformular e implementar métodos e processos para incremento da produtividade; desenvolver estudos para introdução de 
novas tecnologias em gestão de pessoas, administração geral, planejamento governamental, orçamento, finanças, métodos e 
sistemas de informação; assessorar as instâncias superiores da Administração Municipal em matérias pertinentes a políticas 
públicas e gestão governamental; formular e acompanhar os planejamentos estratégico, tático e operacional; estruturar 
técnicas de desenvolvimento gerencial; elaborar anteprojetos de lei, minutas de decretos e outros atos normativos; formular 
práticas modernas de gestão pública e modernização para a administrativa; desenvolver estudos para introdução de novas 
tecnologias, métodos ou sistemas de gestão governamental; executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

ARQUITETO 

Elaborar projetos de escolas, hospitais, edifícios públicos, conjuntos residenciais, praças públicas e de urbanização, 
estudando característica e preparando programas e métodos de trabalho; projetar dirigir e fiscalizar os serviços de 
urbanismo e construção de obras de arquitetura paisagística; examinar projetos e proceder à vistoria de construções; expedir 
notificações e autos referentes a irregularidades por infração a normas e postura municipais, constatadas na sua área de 
atuação; consultar órgãos, trocando impressões acerca do tipo, dimensões, estilo de edificação, bem como sobre custos, 
materiais, duração e outros detalhes de empreendimento, para determinar as características essenciais à elaboração de 
projeto; planejar as plantas e especificações do projeto, aplicando princípios arquitetônicos para integrar elementos 
estruturais, estéticos e funcionais dentro de um espaço físico; elaborar o projeto final, segundo sua criatividade, obedecendo 
às normas regulamentares de construção vigentes e estilos arquitetônicos de lugar, nos trabalhos de construção e reforma; 
preparar previsões detalhadas das necessidades da construção, determinando e calculando materiais, mão-de-obra e seus 
respectivos custos, tempo de duração e outros elementos, para estabelecer os recursos indispensáveis à realização do 
projeto; executar outras tarefas correlatas ou decorrentes. 

ASSISTENTE CULTURAL 

Pesquisar e processar informações culturais visando à elaboração de políticas e programas culturais; elaborar e executar 
planos e projetos de conservação e restauração do patrimônio cultural; pesquisar e incentivar a criação artística em dança, 
música, teatro e artes visuais, visando à formação e aprimoramento de talentos artísticos; fomentar e apoiar a produção e 
execução de projetos musicais e cênicos em dança, teatro, obras coreográficas e de apresentações de dança; orientar 
visitantes de bibliotecas, museus e galerias; incentivar a produção de obras e projetos de artes visuais; prover a edição e 
mixagem de músicas, imagens e trilhas sonoras; monitorar sistemas de sonorização e iluminação; desenvolver de atividades 
de difusão de informação sobre cultura e eventos culturais; elaborar projetos pedagógicos; orientar a construção de 
conteúdos programáticos de exposições, cursos, palestras, seminários e oficinas; executar outras atividades correlatas ou 
decorrentes. 

ASSISTENTE SOCIAL 

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos 
e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos 
sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); 
desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Elaborar diagnóstico para intervenção sócio-familiar, através de processos básicos e métodos próprios, 
a fim de promover a integração do indivíduo na sociedade. Executar atribuições afins. 
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AUDITOR AMBIENTAL 

Regulamentar, controlar, licenciar e auditar questões ambientais; realizar monitoramento ambiental; proteger e controlar a 
qualidade ambiental; ordenar os recursos florestais e pesqueiros no Município; conservar os ecossistemas e as espécies neles 
inseridas, incluindo seu manejo e proteção; estimular e difundir tecnologias, informação e educação ambientais; executar 
outras atividades correlatas ou decorrentes. 

AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 

Emitir parecer e responder consultas acerca de matéria tributária e fiscal; estudar e propor métodos e técnicas gerais de 
natureza fiscal; ministrar cursos de aperfeiçoamento em matéria tributária e fiscal; opinar, quando solicitado, sobre 
anteprojetos de lei e demais atos normativos de natureza tributária e fiscal; efetuar diligências destinadas à verificação do 
cumprimento de obrigações tributárias, principal e acessória, à apuração de dados de interesse do fisco, bem como fornecer 
orientação aos contribuintes; homologar os lançamentos dos tributos municipais, e, quando for o caso, promovê-los de 
ofício; lavrar intimações, autuações, notificações, ocorrências e demais termos, laudos e boletins, que se fizerem necessários 
ao desempenho da atividade fiscal; estimar e arbitrar base de cálculo de impostos municipais; avaliar bens imóveis para 
efeito de lançamentos de tributos municipais e outros fins de interesse do Município; elaborar mapa de valores genéricos, 
destinado à apuração do valor venal de imóveis situados no Município; atuar como perito ou assistente nos feitos 
administrativos ou judiciais para os quais for designado; instruir expedientes, elaborar réplicas e demais informações 
relacionadas com sua área de atuação; atuar nos órgãos de julgamento fiscal da Secretaria de Finanças; promover a apuração 
do Valor Adicionado Fiscal, para fins de determinação do índice de participação do Município nas receitas estaduais e 
federais; elaborar relatório de atividades executadas, bem como relatórios específicos quando solicitados; exercer outras 
tarefas mediante correlatas ou decorrentes. 

BIOMÉDICO 

Realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para a saúde e o saneamento do meio ambiente, inclusive 
água e esgoto; realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação; atuar sob supervisão médica, em serviços de 
hemoterapia, de radiodiagnóstico e de outros para os quais esteja legalmente habilitado; realizar avaliação clínico-
laboratorial, assinando os respectivos laudos; operar verificações e análises para aferição e controle da qualidade de insumos 
biológicos como reagentes, soros e vacinas dentre outros; realizar análises para aferição da qualidade de alimentos; executar 
outras atividades correlatas ou decorrentes. 

BIOQUÍMICO 

Executar testes e exames hematológicos, sorológicos, bacteriológicos, parasitológicos, citológicos e outros; orientar e 
supervisionar o trabalho de auxiliares na realização de exames e testes relativos à patologia clínica; executar exames 
toxicológicos em produtos farmacêuticos e gêneros alimentícios; fazer análises de medicamentos, realizar pesquisas para 
classificação e padronização de produtos agrícolas; realizar pesquisas e exames de águas e minérios; realizar análises 
químicas, estudos preliminares de tratamento e utilização econômica das substâncias; proceder às dosagens químicas, 
preparando as respectivas soluções; prestar assistência a grupos que tratam de problemas relacionados com a poluição 
ambiental; fazer exames e experiências com fungicidas e inseticidas; elaborar relatórios e pareceres, diagnósticos resultantes 
de testes, análises e experiências; preencher e assinar laudos resultantes dos exames realizados; controlar a qualidade dos 
exames realizados no laboratório; participar da programação e execução do aperfeiçoamento de pessoal; requisitar material, 
o equipamento e aparelhos necessários ao desenvolvimento das atividades do laboratório, bem como providenciar a 
manutenção dos mesmos; substituir o farmacêutico quando designado; zelar pela limpeza, ordem e controle do local de 
trabalho; comunicar qualquer irregularidade detectada; manter atualizados os registros de ações de sua competência; 
cumprir e fazer cumprir as normas do setor; executar outras tarefas correlatas ou decorrentes. 

EDUCADOR DE TRÂNSITO 

Elaborar estudos, programas e eventos (cursos, palestras, oficinas, seminários...) de conscientização e educação de trânsito 
para diferentes grupos etários; ministrar cursos e palestras relativas à segurança de trânsito; coordenar a elaboração de 
manuais técnico-pedagógicos, apostilas, roteiros e avaliação de eventos educativos de trânsito e transporte; manter 
atualizado o arquivo técnico da área; elaborar e aplicar testes; elaborar programas e projetos; executar outras tarefas 
pertinentes à conscientização e educação para o trânsito e transporte. 

EDUCADOR SOCIAL 

Comprometer-se com o processo socioeducativo de crianças e adolescentes em todas as fases, participando da elaboração, 
execução e avaliação do plano personalizado, com vista ao desenvolvimento integral, autônomo e responsável; planejar e 
desenvolver atividades lúdicas, pedagógicas, sociais, culturais, de rotinas diárias como alimentação, higiene pessoal e 
ambiental, que contribuam para o desenvolvimento de competências para ser e conviver; monitorar e acompanhar projetos 
e empreendimentos sociais nos espaços públicos e comunitários; diagnosticar as situações de risco relacionadas às crianças, 
adolescentes e seus familiares e elaborar estratégias para participação destes nas atividades desenvolvidas na comunidade; 
planejar e desenvolver atividades socioeducativas com crianças, adolescentes e respectivas famílias em risco pessoal e/ou 
social; propor ações articuladas com a rede Inter setorial de serviços de proteção social à criança e ao adolescente e suas 
famílias; participar de comissões ou grupos de trabalho Inter setoriais que visem ao planejamento das ações de assistência 
social; organizar, acompanhar e orientar as ações desenvolvidas com grupos familiares para projetos de geração de trabalho 
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e renda; atuar na comunidade aplicando conhecimentos de gestão e dinâmicas participativas, dirigindo atividades formativas 
com grupos e organizações sociais; monitorar e aplicar atividades programadas a partir dos objetivos de projetos, programas 
e serviços sociais, visando à reabilitação psicossocial, formação para a cidadania, proteção e acolhimento; incentivar a 
realização e participar de atividades e oficinas socioeducativas grupais e individuais com a população usuária; desenvolver 
trabalhos com a comunidade relacionados ao atendimento às crianças, adolescentes, adultos e idosos, a partir do 
planejamento e desenvolvimento de projetos; executar atividades diárias lúdicas e recreativas, trabalhos educacionais de 
artes diversas; zelar pela segurança do patrimônio, efetuando vistoria sistemática das instalações físicas e de materiais 
utilizados nas atividades, prevenindo situações de crise; executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

EDUCADOR FÍSICO 

Coordenar, planejar, programas, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e 
projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar tratamento especializados, participar de 
equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de 
atividades físicas de do desporto. Executar outras tarefas correlatas. 

ENFERMEIRO 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos, centros de saúde e unidades assistenciais, 
participar da elaboração e da execução de programas de saúde pública, orientar e acompanhar a saúde da mulher quanto ao 
pré-natal, prevenção de câncer uterino, de mama e cérvico, orientar e acompanhar a saúde de crianças e idosos, orientar 
quanto ao controle de verminose, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, hanseníase, tuberculose e demais patologias, 
realizar palestras comunitárias, vacinar, acompanhar a aplicação do receituário médico, realizar curativos, auxiliar nos 
procedimentos cirúrgicos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. Contribuir para o desenvolvimento de campanhas educativas e preventivas junto 
à comunidade, fortalecendo as ações que contribuem para a reversão do modelo assistencial centrado na doença; Zelar pela 
segurança própria e de terceiros no seu ambiente de trabalho; Zelar pela conservação, preservação e manutenção do 
patrimônio. 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Exercer as atribuições básicas do cargo referentes a Engenharia Rural; construções para fins rurais e suas instalações 
complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas; fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos 
naturais renováveis; ecologia; agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; tecnologia de transformação 
(açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais; 
zimotecnia; agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização de solo; microbiologia 
agrícola; biometria; parques e jardins; mecanização na agricultura; implementos agrícolas; nutrição animal; agrostologia; 
bromatologia e rações; economia rural e crédito rural; realizar atividades de nível superior que envolvam o assessoramento 
aos membros do Ministério Público em processos administrativos e judiciais oriundos das diversas áreas de atuação do 
Ministério Público, prestando informações técnicas sob a forma de pareceres, laudos e relatórios em matérias de sua área de 
formação, indicando a fundamentação técnica, métodos e parâmetros aplicados; atuar, ainda, em projetos e convênios; 
executar tarefas afins. Noções básicas de informática. 

ENGENHEIRO DE TRÁFEGO 

Determinar o local de instalação e, quando for necessário, definir o tempo de ciclo e fazer a manutenção dos dispositivos de 
controle de tráfego, da sinalização semafórica, vertical e horizontal; realizar análise de acidentes de tráfego; propor medidas 
e projetar soluções de engenharia para permitir um tráfego seguro; realizar estudos e pesquisas de engenharia sobre as 
condições de tráfego; planejar a operação do tráfego nas vias urbanas; cooperar com demais autoridades municipais no 
desenvolvimento de formas e meios de melhorar as condições de tráfego; implantar e manter os dispositivos de controle de 
tráfego oficiais, incluindo sinalização vertical, horizontal e semafórica, quando e como requeridos; definir vias para lazer, 
recreação e eventos comunitários especiais, sinalizando-os adequadamente; especificar e manter, com dispositivos de 
sinalização adequados, os locais de cruzamentos de pedestres e interseções perigosas; estabelecer zonas de segurança de 
pedestres e áreas de circulação exclusiva para pedestres; implantar sinalização horizontal com linhas divisórias de faixas ou 
linhas divisórias de fluxo nas vias urbanas em que um regular alinhamento de tráfego é necessário; implantar áreas de carga 
e descarga de mercadorias, pontos de parada de transporte coletivo, áreas de embarque e desembarque de passageiros e 
pontos de táxi, instalando e mantendo os dispositivos de sinalização adequados, indicando os períodos de tempo (horários) 
permitidos ou proibidos; executar tarefas afins estabelecidas em leis e regulamentos. 

FARMACÊUTICO 

Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas, de acordo com as prescrições médicas; manter registros do estoque de 
drogas; fazer requisições de medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia; examinar, conferir, guardar e 
distribuir drogas e abastecimentos entregues à farmácia; ter sob custódia drogas tóxicas e narcóticos; realizar inspeções 
relacionadas com a manipulação farmacêutica o aviamento do receituário médico; efetuar análises clínicas ou outras dentro 
de sua competência; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo; 
administrar e organizar o armazenamento de produtos farmacêuticos e medicamentos adquiridos pela Secretaria da Saúde; 
controlar e supervisionar as requisições e/ou os processos de compra de medicamentos e produtos farmacêuticos; orientar e 
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supervisionar o pessoal auxiliar quanto ao armazenamento e distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos; 
prestar assessoramento técnico aos demais profissionais da saúde, dentro do seu campo de especialidade; propor normas e 
rotinas relativas à sua área de competência; zelar pela observância das medidas relativas à prevenção de acidentes e 
infecções; participar nas ações de vigilância epidemiológica e sanitária; executar outras tarefas correlatas ou decorrentes. 

FISIOTERAPEUTA 

Executar métodos e técnicas fisioterápicas, com a finalidade de recuperar, desenvolver e conservar a capacidade física do 
paciente, após diagnóstico, desenvolver atividades de habilitação e de reabilitação junto com equipe multiprofissional de 
saúde nas diversas áreas assistenciais. Visitas domiciliares, palestras comunitárias e a realização de outros serviços 
correlatos. Contribuir para o desenvolvimento de campanhas educativas e preventivas junto à comunidade, fortalecendo as 
ações que contribuem para a reversão do modelo assistencial centrado na doença. Zelar pela segurança própria e de 
terceiros no seu ambiente de trabalho; Zelar pela conservação, preservação e manutenção do patrimônio. Executar tarefas 
correlatas. 

FONOAUDIÓLOGO 

Prestar atendimento, avaliar os pacientes e identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando 
teorias próprias de avaliação e realizando os treinamentos fonéticos, auditivos, de dicção, impostação da voz e outros, 
visando possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. Contribuir para o desenvolvimento de campanhas 
educativas e preventivas junto à comunidade, fortalecendo as ações que contribuem para a reversão do modelo assistencial 
centrado na doença. Zelar pela segurança própria e de terceiros no seu ambiente de trabalho; Zelar pela conservação, 
preservação e manutenção do patrimônio. Executar outras tarefas correlatas. 

MÉDICO ANESTESISTA 

Atuar com o cirurgião na escolha do melhor protocolo anestésico; examinar e auxiliar o paciente; prescrever a medicação 
pré-anestésica; requisitar exames subsidiários, quando necessário; aplicar anestesias gerais e parciais; fazer 
acompanhamento do paciente, controlando as perturbações no decurso da anestesia e no pós-operatório imediato; instalar 
respiração auxiliada e controlada; orientar a equipe multiprofissional na anestesia ventilatória aos pacientes internados; zelar 
pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e local de trabalho; participar de projetos de treinamento e 
programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas do setor de saúde; propor normas e rotinas relativas à sua área de 
competência; manter atualizados os registros das ações de sua competência; fazer pedidos de material e equipamentos 
necessários à sua área de competência; executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 

Prestar atendimento em urgência cardiológica e clinica; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos, na especialidade de Cardiologia e Clínica Médica; executar e interpretar eletrocardiogramas, 
fonocardiogramas e vectocardiogramas, radiografias, radioscopia do coração e vasos da base e demais exames e atos que 
digam respeito às especialidades que tenham íntima correlação com a cardiologia; elaborar programas epidemiológicos, 
educativos e de atendimento médico preventivo, voltados para a comunidade em geral; realizar estudos e investigações no 
campo cardiológico; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros especialistas; prescrever 
tratamento médico; participar de juntas médicas; participar de programas voltados para a saúde pública; exercer censura 
sobre produtos médicos de acordo com sua especialidade; solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; 
realizar exames de admissão no Serviço Público Municipal; executar outras tarefas decorrentes ou correlatas. 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

Examinar o paciente, fazendo anamnese e utilizando instrumentos ou aparelhos especiais, para avaliar a necessidade da 
intervenção cirúrgica; estudar casos clínicos, analisando o prontuário do paciente, para estabelecer o diagnóstico e o método 
operatório indicado; requisitar exames laboratoriais pré-operatórios, preenchendo formulários próprios, para avaliar as 
condições físicas do paciente e prevenir problemas intra ou pós-operatórios; prescrever tratamento de manutenção ou 
melhora do estado geral, indicando transfusão de sangue, dieta, repouso ou exercícios físicos e medicação, a fim de melhorar 
as condições físicas do paciente para a intervenção cirúrgica; realizar intervenções cirúrgicas, utilizando técnicas apropriadas 
a cada tipo de intervenção cirúrgica, para possibilitar a cura das lesões ou enfermidades; acompanhar o paciente no pós-
operatório, examinando-o periodicamente; discutir com o anestesista o aspecto das condições do paciente, para prevenir 
acidentes anestésicos; instruir o pessoal de enfermagem, orientando o tipo de preparo físico especial requerido para o caso 
para possibilitar o bom andamento da cirurgia eletiva programada; acompanhar os pacientes em remoções para hospitais e 
quando de deslocamento para a realização de exames; seguir as rotinas dos protocolos da Secretaria da Saúde; preencher 
fichas e formulários pertinentes aos atos cirúrgicos praticados; executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Examinar o paciente, utilizando os instrumentos adequados; avaliar as condições de saúde e estabelecer diagnóstico nos 
âmbitos somático, psicológico e social; solicitar exames subsidiários e analisar e interpretar seus resultados; resolver os 
problemas de saúde ambulatorial passíveis de solução nesse âmbito; encaminhar pacientes a outros especialistas, quando 
julgar necessário; prestar pronto atendimento a pacientes ambulatoriais, mesmo nos casos de urgência e emergência, 
decidindo as condutas, inclusive pela internação quando necessária; estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, 
orientando os pacientes, prescrevendo os medicamentos, dietas e demais terapêuticas apropriadas a cada paciente 
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internado; dar ênfase à prevenção de doenças, sem descuidar as atividades curativas e reabilitadoras; integrar a equipe 
multiprofissional de saúde, responsabilizando-se por sua área de competência e seguindo as orientações dos demais 
profissionais nas suas áreas específicas; realizar registros adequados sobre seus pacientes, sobre vigilância epidemiológica, 
estatística de produtividade, de motivos de consulta e epidemiológica nos formulários e documentos adequados; contribuir 
no planejamento, administração e gerência dos serviços de saúde, sempre que designado para tal; comunicar ao seu superior 
imediato qualquer irregularidade; zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e local de trabalho; fazer 
pedidos de material e equipamentos necessários a sua área de competência; cumprir e fazer cumprir as normas do setor de 
saúde; participar de projetos de treinamento e programas educativos, tanto para profissionais de saúde como para pacientes 
e outras pessoas da comunidade; manter-se atualizado através da educação profissional contínua; propor normas e rotinas 
relativas a sua área de competência; classificar e codificar doenças, operações, causas de morte e demais situações de saúde, 
de acordo com o sistema adotado; fazer parte de comissões provisórias e permanentes instaladas no setor; executar 
atividades correlatas ou decorrentes. 

MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 

Fazer diagnósticos de doenças do aparelho genital da mulher; efetuar exames preventivos em mulheres para detectar 
doenças do aparelho reprodutor; solicitar exames de laboratório e outros, conforme o caso requeira; atender gestantes que 
procurem as unidades de saúde do Município; dar orientação médica à gestante e encaminhar à maternidade; controlar a 
pressão arterial e o peso da gestante; prescrever tratamentos; atender ao parto e ao puerpério; dar orientação relativa à 
nutrição e higiene da gestante; realizar procedimentos específicos relativos às ações específicas como colposcopia, 
cauterização de colo uterino, biópsias, colocação de DIU, etc; realizar ações de anticoncepção e concepção, prevenção e 
assistência a DST/HIV/AIDS e propedêutica mamária; atender a mulher no climatério e na menopausa, prestando a 
assistência médica específica e orientações e ações de atenção à saúde com equipe interdisciplinar; coordenar e realizar 
trabalhos em grupos específicos: climatério, pré-natal, DST/HIV/AIDS, adolescentes; participar de juntas médicas; solicitar o 
concurso de outros médicos especialistas em casos que requeiram esta providência; preencher fichas médicas das pacientes; 
zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos 
serviços; desenvolver suas atividades com aplicação de normas e procedimentos de biossegurança; 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 da(s) 
unidade(s) em que atuar; executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

MÉDICO NEUROLOGISTA 

Prestar atendimento de urgência em Neurologia e Clínica Geral; prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, 
examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no 
tratamento; efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade de Neurologia e Clínica 
Geral; elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltados para a comunidade 
em geral; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução 
da doença; coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando ações desenvolvidas, participando do estudo de 
casos, estabelecendo planos de trabalho, visando dar assistência integral ao munícipe; executar outras tarefas correlatas. 

MÉDICO ORTOPEDISTA 

Acolher e identificar o usuário dos serviços, apresentando-se e explicando os procedimentos a serem realizados; atuar em 
equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde; atuar como médico em 
ambulatório de especialidades e hospitalar atendendo pacientes referenciados da rede básica na área de ortopedia; avaliar 
as condições físico-funcionais do paciente, realizar diagnóstico e tratar afecções agudas, crônicas ou traumáticas dos ossos e 
anexos, aplicando meios clínicos e/ou cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do paciente; preencher 
prontuários dos pacientes atendidos; prover referência e contra referência; promover e apoiar capacitação na sua área 
específica, quando necessário; realizar plantões conforme a necessidade; executar outras atividades correlatas ou 
decorrentes. 

MÉDICO PEDIATRA 

Atender crianças e adolescentes de 0 a 16 anos que necessitem dos serviços de pediatria, para fins de exame clínico, 
educação e adaptação; avaliar o desenvolvimento de crianças, em relação a peso, altura, alimentação e higiene; ministrar 
tratamento e, quando for o caso, prescrever regime dietético; examinar, periodicamente, escolares em geral; orientar os 
responsáveis pelas crianças, no que se fizer necessário; preencher fichas clínicas individuais; providenciar o encaminhamento 
dos pacientes a serviços especializados, para fins de diagnóstico, quando necessário; prestar o devido atendimento aos 
pacientes encaminhados por outro especialista; participar de juntas médicas; exercer censura sobre produtos médicos, de 
acordo com sua especialidade; realizar atos de vigilância à saúde: detecção e notificação de doenças infectocontagiosas, 
preenchimento de fichas específicas de doenças de notificação compulsória, controle das carteiras de vacinação, orientação 
sobre vacinação, etc; desenvolver atividades em grupos como asmáticos, adolescentes, amamentação, vacinação, obesidade, 
etc; solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; solicitar o concurso de outros médicos especialistas 
em casos que requeiram esta providência; executar outras tarefas correlatas ou decorrentes. 
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MÉDICO PSIQUIATRA 

Realizar consultas e atendimentos médicos especializados; implementar ações para promoção da saúde; coordenar 
programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e desenvolver 
demais ações inerentes à área. 

MÉDICO VETERINÁRIO 

Planejar, coordenar, executar e controlar assistência técnico-sanitária a animais; inspecionar e fiscalizar quanto aos aspectos 
higiênico, sanitário e tecnológico produtos de origem animal e os matadouros, matadouros-frigoríficos, fábricas de conserva 
de carne e de pescado, fábricas de produtos gordurosos que empreguem como matéria-prima produtos de origem animal, 
usinas, fábricas e postos de laticínios, entrepostos de carne, leite, peixe, ovos, mel, cera e demais derivados do reino animal; 
inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos comerciais que armazenem ou comercializem produtos de origem animal; 
identificar defeitos, vícios, acidentes e doenças; realizar peritagem e exames técnicos em animais e seus produtos, em 
questões judiciais; realizar perícia, exame e pesquisa reveladora de fraude ou intervenção dolosa nos animais inscritos em 
competições desportivas e em exposições pecuárias; planejar, coordenar, orientar a execução técnica e o controle de 
inseminação artificial; organizar eventos (seminários, palestras, simpósios e comissões) destinados à discussão e estudo de 
assuntos relacionados com a atividade médico-veterinária; coordenar e orientar a execução de atividades de prevenção de 
zoonoses; executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

NUTRICIONISTA CLÍNICO 

Avaliar a dieta, através de diferentes métodos, diagnosticando sua adequação frente às necessidades nutricionais e 
dietoterápicas, considerando o aporte por via oral e/ou enteral e/ou parenteral, e aos hábitos alimentares, incluindo padrão 
alimentar quanto ao número, tipo e composição das refeições, disciplina, restrições e preferências alimentares e apetite; 
avaliar os hábitos e as condições alimentares da família, com vistas ao apoio dietoterápico, em função de disponibilidade de 
alimentos, condições, procedimentos e comportamentos em relação ao preparo, conservação, armazenamento, higiene e 
administração da dieta; avaliar o estado nutricional do paciente, utilizando medidas antropométricas e exames laboratoriais 
solicitados, a partir dos diversos métodos e técnicas cientificamente comprovados, considerando aspectos individuais e 
clínicos; participar, em conjunto com equipe multiprofissional, do processo de indicação, evolução e avaliação da nutrição 
enteral e/ou parenteral; efetuar a prescrição da dieta e/ou dietética, baseada nos diagnósticos nutricionais, considerando 
diagnósticos e condutas dos demais profissionais da equipe multiprofissional; classificar o atendimento segundo Níveis de 
Assistência em Nutrição, conforme necessidades dietoterápicas e/ou fatores de riscos individuais ou de ambiente de vida; 
sistematizar o atendimento de nutrição, efetuando levantamentos de dados, diagnósticos e condutas, incluindo prescrições e 
orientações, segundo a patologia e demais fatores que envolvem a dieto-terapia, durante o tratamento e o momento da alta 
em nutrição; avaliar sistematicamente a aceitação e adequação nutricional da dieta, a evolução do estado nutricional e 
clínica do paciente, fazendo alterações nas prescrições da dieta e/ou dietética e demais condutas, se necessário; planejar, 
desenvolver e avaliar o programa de educação nutricional destinado ao paciente; dar alta em nutrição; registrar e assinar no 
prontuário todo atendimento de nutrição prestado ao paciente; participar do desenvolvimento de protocolos de pesquisas; 
executar outras tarefas correlatas ou decorrentes. 

NUTRICIONISTA ESCOLAR 

Acompanhar o desenvolvimento das crianças e adolescentes inseridas no programa da alimentação escolar; calcular os 
parâmetros nutricionais para atendimento da clientela com base em recomendações nutricionais, avaliação nutricional e 
necessidades nutricionais específicas, definindo a quantidade e qualidade dos alimentos; planejar, orientar e supervisionar as 
atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade e 
conservação dos produtos; planejar e coordenar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, quando da 
introdução de alimentos atípicos ao hábito alimentar local ou da ocorrência de quaisquer outras alterações inovadoras, no 
que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados, observando parâmetros técnicos, 
científicos e sensoriais reconhecidos e realizando análise estatística dos resultados; estimular a identificação de crianças 
portadoras de patologias e deficiências associadas à nutrição, para que recebam o atendimento adequado no PAE- Programa 
de Alimentação Escolar; elaborar o plano de trabalho anual do PAE municipal; elaborar manual de boas práticas de 
fabricação alimentação escolar; desenvolver projetos de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, 
inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental; coordenar, supervisionar e executar programas de educação 
permanente em alimentação e nutrição da comunidade escolar; articular-se com a direção e com a coordenação pedagógica 
da escola para o planejamento de atividades lúdicas com o conteúdo de alimentação e nutrição; participar do processo de 
avaliação técnica dos fornecedores de gêneros alimentícios, segundo os padrões de identidade e qualidade, a fim de emitir 
parecer técnico, com o objetivo de estabelecer critérios qualitativos para a participação dos mesmos no processo de 
aquisição dos alimentos; elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio; orientar e  supervisionar as 
atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos 
e utensílios da instituição e dos fornecedores de gêneros alimentícios; participar de equipes multidisciplinares destinadas a 
planejar, implementar, controlar e executar políticas, programas, cursos, pesquisas e eventos; executar outras atividades 
correlatas ou decorrentes. 
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ODONTÓLOGO 

Executar rotinas técnicas de trabalho; realizar exames clínicos, radiológicos; diagnósticos e prognósticos; tratar afecções da 
boca, dentes e região buco-maxilo-facial, utilizando procedimentos clínicos e cirúrgicos para promover e recuperar a saúde 
bucal e geral tratamento preventivo básico; tratamento curativo; prescrições de medicamentos. Executar rotinas 
administrativas de apoio; controle de materiais odontológico; controle de informações; orientação de pessoal auxiliar; 
conservação de bens e imóveis; Executar ações educativas, preventivas e de promoção em saúde bucal. Propor e participar 
de ações dentro do princípio de odontologia integral, visando à proteção e recuperação do indivíduo no seu contexto social; 
através de trabalho em equipes multidisciplinares; desenvolvimento de programas, padrões de técnicas de trabalho; 
vigilância sanitária e epidemiológica em odontologia. Contribuir para o desenvolvimento de campanhas educativas e 
preventivas junto à comunidade, fortalecendo as ações que contribuem para a reversão do modelo assistencial centrado na 
doença Zelar pela segurança própria e de terceiros no seu ambiente de trabalho; Zelar pela conservação, preservação e 
manutenção do patrimônio, equipamentos e materiais de consumo em seu local de trabalho; Participar de auditorias e 
comissão técnica de variados fins; Expedir laudos e pareceres no que couber Executa quaisquer outras atividades correlatas. 

PSICÓLOGO 

Prestar atendimento clínico aplicando técnicas psicológicas, avaliando o ser como um todo adotando tratamento para o 
equilíbrio psicológico. Participar e/ou coordenar programas específicos na comunidade (público alvo), definir resultados a 
serem atingidos, definir a linha de trabalho, assim como assessorar e prestar orientação aos familiares. Contribuir para o 
desenvolvimento de campanhas educativas e preventivas junto à comunidade, fortalecendo as ações que contribuem para a 
reversão do modelo assistencial centrado na doença. Zelar pela segurança própria e de terceiros no seu ambiente de 
trabalho; Zelar pela conservação, preservação e manutenção do patrimônio. Executar tarefas correlatas. 

PSICOPEDAGOGO 

Intervir psicopedagogicamente, visando à solução dos problemas de aprendizagem, tendo por enfoque o indivíduo ou a 
instituição de ensino; realizar diagnóstico e intervir de forma psicopedagógica, mediante a utilização de instrumentos e 
técnicas próprios de Psicopedagogia; utilizar métodos, técnicas e instrumentos psicopedagógicos que tenham por finalidade 
a pesquisa, a prevenção, a avaliação e a intervenção relacionadas com a aprendizagem; prestar apoio psicopedagógico aos 
trabalhos realizados nos espaços institucionais; organizar e gerir projetos pedagógicos adaptados a situações limites na 
esfera da educação, com base nos défices gerais de desenvolvimento, défices específicos no âmbito da socialização, crises no 
âmbito de relacionamento humano e do projeto profissional; desenvolver e aplicar métodos específicos de observação, 
avaliação e de integração nas situações referidas; organizar e integrar equipes interdisciplinares de intervenção pedagógica 
em estruturas de apoio a crianças, adolescentes, adultos e idosos; desenvolver meios pedagógicos e de intervenção, 
incluindo avaliação e organização dirigidos ao mesmo tipo de sujeito; desenvolver atividades de aconselhamento em 
instituições que se ocupem da educação, não excluindo a educação de deficientes; implementar a investigação dos fatores 
patogênicos e de métodos de intervenção em todas as situações de perturbação da aprendizagem; acompanhar, até o fim, as 
situações de insucesso escolar, dificuldades de adaptação e exclusão social; executar outras atividades correlatas ou 
decorrentes. 

SOCIÓLOGO 

Atuar na área de estudos, pesquisa e planejamento socioeconômico, por meio de: levantamento de dados e informações 
provenientes de fontes secundárias e de pesquisas primárias (com aplicação de questionários e entrevistas); sistematizar 
dados, informações e indicadores em tabelas e representações gráficas que permitam identificar as características da 
população em termos de moradia, escolaridade, saúde, ocupação, emprego e renda; participar na sistematização de dados e 
informações sobre a estrutura produtiva e de serviços que permitam a identificação dos processos de mudança no 
desenvolvimento do Município; participar na definição de procedimentos técnico-metodológicos para estudos e pesquisas, 
elaboração de diagnósticos, análises e indicações de políticas públicas, especialmente para educação, saúde e promoção 
social; acompanhar e analisar as definições e implementação das políticas públicas de caráter social; redigir relatórios e notas 
técnicas; cooperar tecnicamente com os órgãos da administração municipal no que diz respeito às dinâmicas 
socioeconômicas; executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

ZOOTECNICISTA 

Promover o melhoramento dos rebanhos, abrangendo conhecimentos bioclimatológicos e genéticos para produção de 
animais precoces, resistentes e de elevada produtividade; supervisar e assessorar na inscrição de animais em sociedades de 
registro genealógico e em provas zootécnicas; orientar a formulação, preparação, balanceamento e controle da qualidade 
das rações para animais; desenvolver trabalhos de nutrição com aplicação de conhecimentos bioquímicos e fisiológicos que 
visem melhorar a produção e produtividade dos animais; elaborar, orientar e administrar a execução de projetos 
agropecuários na área de produção animal; participar do planejamento e execução de pesquisas, visando gerar tecnologias e 
orientações à criação de animais; desenvolver atividades de assistência técnica e extensão rural na área de produção animal; 
supervisar, assessorar e coordenar a execução de exposições e feiras agropecuárias, julgamento de animais e 
implantação/gestão de parque de exposições; planejar e orientar a execução de projetos de construções rurais específicos de 
produção animal; orientar a implantação e manejo de pastagens, envolvendo o preparo, adubação e conservação do solo; 
avaliar e realizar peritagem em animais, identificando taras e vícios, com fins administrativos de crédito, seguro e judiciais; 
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desenvolver atividades que visem à preservação do meio ambiente; participar da preparação de eventos de formação e 
treinamento (seminários, palestras, oficinas...); elaborar relatórios e pareceres pertinentes à área de atuação; executar 
atividades correlatas ou decorrentes. 
 

NÍVEL SUPERIOR - DOCÊNCIA 

PROFESSOR I 

Participar da elaboração e implementação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que atuar; elaborar e 
cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem das 
crianças sob sua orientação; estabelecer estratégias especiais de desenvolvimento para crianças PNEs; ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
conhecer e cumprir o regimento e o calendário escolar; planejar, organizar e executar ações inerentes ao desenvolvimento 
integral das crianças sob sua orientação em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade, com vista à construção de sua identidade e sua autonomia; acompanhar e registrar o 
desenvolvimento das crianças; manter contato com os pais das crianças, a fim de mantê-los informados sobre o 
desenvolvimento de seus filhos; participar de atividades extraclasse; manter-se atualizado no conhecimento da legislação e 
das técnicas e métodos de ensino e de aprendizagem da Educação Infantil; criar e/ou aplicar recursos didáticos atuais e 
adequados; sugerir medidas que visem à melhoria da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino; executar outras tarefas 
correlatas ou decorrentes. 

PROFESSOR II 

Pautar sua atuação docente por que o ensino seja ministrado segundo os princípios de: a) igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola, b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber; c) pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; d) respeito à liberdade e apreço à tolerância, e) valorização do 
profissional da educação escolar, f) gestão democrática, g) garantia de padrão de qualidade, h) valorização da experiência 
extraescolar, i) vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; participar da elaboração e 
implementação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que atuar; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem das crianças sob sua orientação; 
estabelecer estratégias especiais de desenvolvimento para crianças PNEs; conhecer e cumprir o regimento e o calendário 
escolar; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade; orientar a aprendizagem do aluno; organizar as operações inerentes ao processo ensino-
aprendizagem; ministrar aulas desenvolvendo programas de ensino para as Séries Iniciais, de acordo com a orientação 
técnico-pedagógica; preparar planos de aula, em consonância com o currículo em desenvolvimento; avaliar os alunos, 
verificando sua aprendizagem e seu desenvolvimento; manter contato com os pais dos alunos, a fim de mantê-los 
informados sobre o aproveitamento e o desenvolvimento dos alunos; participar de atividades extraclasse; manter registro 
das atividades de classe e delas prestar contas quando necessário ou solicitado; manter atualizado o diário de classe e outros 
papéis referentes à vida escolar; manter-se atualizado no conhecimento da legislação educacional e dos métodos e técnicas 
de ensino e aprendizagem nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental; produzir e/ou aplicar material didático atual e 
adequado ao ensino ministrado; sugerir medidas que visem à melhoria do ensino e da aprendizagem nas Séries Iniciais da 
Rede Municipal de Ensino; executar outras tarefas correlatas ou decorrentes. 

PROFESSOR III 

Pautar sua atuação docente por que o ensino seja ministrado segundo os princípios de: a) igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola, b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; c) pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas; d) respeito à liberdade e apreço à tolerância, e) valorização do profissional da educação escolar, f) 

gestão democrática, g) garantia de padrão de qualidade, h) valorização da experiência extraescolar, i) vinculação entre a educação escolar, 

o trabalho e as práticas sociais; participar da elaboração e implementação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que 

atuar; elaborar e cumprir plano de trabalho da(s) disciplina(s) que ministrar, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; zelar pela aprendizagem dos adolescentes sob sua orientação; estabelecer estratégias especiais de desenvolvimento para crianças 

PNEs; conhecer e cumprir o regimento e o calendário escolar; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de 

articulação da escola com as famílias e a comunidade; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao processo 

ensino- aprendizagem; ministrar aulas desenvolvendo programas de ensino para a(s) disciplinas que ministrar, de acordo com a orientação 

técnico-pedagógica; preparar planos de aula, em consonância com o currículo em desenvolvimento; avaliar os alunos, verificando sua 

aprendizagem e seu desenvolvimento; manter contato com os pais dos alunos, a fim de mantê-los informados sobre o aproveitamento e o 

desenvolvimento dos alunos; participar de atividades extraclasse; manter registro das atividades de classe e delas prestar contas quando 

necessário ou solicitado; manter atualizado o diário de classe e outros papéis referentes à vida escolar; manter-se atualizado no 

conhecimento da legislação educacional e dos métodos e técnicas de ensino e aprendizagem da(s) disciplina(s) que ministrar; produzir 

e/ou aplicar material didático atual e adequado ao ensino ministrado; sugerir medidas que visem à melhoria do ensino e da aprendizagem 

da(s) disciplinas que ministrar; executar outras tarefas correlatas ou decorrentes. 
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ANEXO IV 

MODELO DE CURRICULUM E TABELA DE TÍTULOS 

CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA 

Nº DE INSCRIÇÃO: ______________ 

_______________________________________________ 
Cargo  

  
 
1. Dados pessoais 

Nome do Candidato:  

Filiação: Pai: 
              Mãe: 

Data de nascimento:  ____/____/_____ 

 
2. Documentação 

Identidade: Órgão Expedidor: UF: 

CPF: Carteira de Trabalho: 

 
3. Tabelas Títulos 

DISCRIMINAÇÃO NA ÁREA  LIMITES DE 
PONTOS 

* PONTUAÇÃO 

1 – Tempo de serviço na área do cargo (por cada ano 
trabalhado) 

0,25 (por ano 
completo) 

1,5  

2 – Especialização  0,5 0,5  

3 – Mestrado  1,0 1,0  

4 – Doutorado 1,5 1,5  

5 - Livro editado na área do cargo com registro no órgão 
competente 

0,10 0,20  

6 – Cursos ministrados, apresentação de trabalhos 
científico em congresso, seminário, simpósio ou similar 
na área do cargo, participação em Bancas Examinadoras 
e Coordenação de Eventos Científicos. 

0,10 0,20  

7 – Participações em cursos, congressos, seminários, 
simpósios ou similares na área do cargo com carga 
horária mínima de 40 horas / aula. 

0,05 0,10  

TOTAL    

Parecer do Analista  

* É obrigatório o preenchimento da PONTUAÇÃO. 
 
Observações: 

1. Nota máxima a ser atribuída: 5 pontos   
2. A pontuação referente aos títulos de Pós-Graduação (item 2) é concomitante  
3. Para efeito de título, (item 1) a experiência de trabalho deve ser comprovada através de termo de posse em cargo 

público e certidão de tempo de serviço expedida pela entidade contratante, no caso de experiência estatutária, ou 
cópia autenticada da carteira de trabalho, no caso de experiência de trabalho com vinculo celetista).       

4. No caso de estágios, faz-se necessário a cópia do contrato, não aceitando-se declarações. 
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ANEXO V 
 

REQUERIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

Nome do candidato: _________________________________________________________________________ 
  
 Nº da inscrição: _______________ Cargo: ______________________________________________________ 
  
  
Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, apresentou  LAUDO MÉDICO com CID 
(colocar os dados abaixo, com base no laudo): 
  
Tipo de deficiência de que é portador: ___________________________________________________________ 
  
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID ________________________________ 
  
Nome do Médico Responsável pelo laudo: ________________________________________________________ 
  
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo 
miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) 
  
  

Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial ou não, em caso 

positivo, discriminar o tipo de prova necessário ) 

  
(   ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL  
  
(  ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário)  
  

 Caso necessite de PROVA ESPECIAL, favor marcar o tipo de Recurso Especial necessário: 
 
(  ) Prova Ampliada 
(  ) Ledor 
(  ) Auxílio para Transcrição para Cartão-Resposta 
(  ) Sala de Fácil Acesso 
(  ) Tempo Adicional 
(  ) Permissão para Amamentação 
(  ) Outros: _____________________________________ (necessário especificar tipo) 
 
É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento. 
  
  

  
__________________ , _____ de _______________________ de _________ 

  
  
 

  
________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO VI 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

NIVEL SUPERIOR 

LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR) 
Compreensão e interpretação de textos literários e não literários; Reconhecimento de traços característicos da linguagem 
falada e da linguagem escrita. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Significação literal e contextual de 
vocábulos. Processos de coesão textual. Elementos de coesão textual: artigos, numerais, pronomes, conjunções, expressões 
sinônimas e antônimas. Coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras. Concordância Nominal e Verbal. 
Discurso Direto e Indireto. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Ortografia oficial. Pontuação. Crase. 
Acentuação Gráfica. Conotação e Denotação; 
 
CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR) 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, ecologia desenvolvimento 
sustentável e responsabilidade socioambiental, com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 
vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, 
arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Conhecimentos sobre atualidades e história do Município de 
Canaã dos Carajás: CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO: Localização geográfica; Aspectos socioeconômicos; Aspectos 
fisiográficos; Geologia; Recursos hídricos: HISTÓRIA: História do município, da emancipação até os dias atuais; Principais fatos 
históricos ocorridos no município. POLÍTICA: História política do município; Emancipação política; Poder Executivo Municipal; 
Gestões administrativas; Poder Legislativo Municipal: Composições da Câmara Municipal; O estado do Pará: geografia, 
história do Pará, principais fatos e acontecimentos do estado. Brasil: aspectos geopolíticos, o Brasil em desenvolvimento. 
História do Brasil.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE - BIOMÉDICO, BIOQUÍMICO, EDUCADOR FÍSICO, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, 

FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO ANESTESISTA, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO CIRURGIÃO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, 
MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA, MÉDICO NEUROLOGISTA, MÉDICO ORTOPEDISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PSIQUIATRA, 
NUTRICIONISTA CLÍNICO, NUTRICIONISTA ESCOLAR, ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO. 

Constituição da República Federativa do Brasil - Art.196 a 200; Emenda Constitucional nº. 29; Sistema único de saúde: 
princípios, diretrizes e normas; conjuntura atual da saúde no Brasil; modelos e estratégias de atenção à saúde. Leis Orgânicas 
da Saúde: Lei 8.080/90, de 19 de setembro de 1990 e Lei 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990; Sistema Único de Saúde 
(SUS). A Gestão do SUS; Normas Operacionais Básicas do SUS - NOB /1991; NOB / 1993; NOB / 1996. - NOAS / 2001; Atenção 
Primária e Promoção da Saúde; Participação e Controle Social. Política de Humanização no SUS. Sistema de Informação em 
Saúde-SIAB. Sistema de Vigilância em Saúde; Agencia Nacional de Vigilância em Saúde (ANVISA). Educação em Saúde, 
Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o SUS. Legislação e Ética profissional. Programa 
Estratégia Saúde da Família – PSF (Programa Saúde da Família) – Normas e Bases Operacionais. Pacto pela vida, em defesa do 
SUS e de Gestão – Portaria MS 399/2006. Dengue, esquistossomoses, hanseníase, tuberculose, DST/ AIDS, Leishmaniose, 
HAS, ICC – Insuficiência cardíaca congênita, dermatoses, diarréia, pneumonias, parasitoses, viroses, pré-natal de baixo risco, 
planejamento familiar, asmas, ansiedades, depressão, psicoses, diabetes mellitus e vulvovaginites. Núcleo de Apoio a Saúde 
da Família-NASF. 
 
MATEMÁTICA – ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL, 

ARQUITETO, ASSISTENTE CULTURAL, ASSISTENTE SOCIAL, AUDITOR AMBIENTAL, AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS, EDUCADOR DE 
TRÂNSITO, EDUCADOR SOCIAL, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO DE TRÁFEGO, MÉDICO VETERINÁRIO, PEDAGOGO, 
PSICOPEDAGOGO, SOCIÓLOGO e ZOOTECNISTA. 
Números inteiros e racionais: operações e propriedades. Razões e Proporções, regra de três simples e composta, 
porcentagem e juros simples. Funções: conceito, domínio, imagem, gráfico; funções linear, quadrática, exponencial, 
logarítmica e outras. Concordância de retas e curvas. Geometria Plana e Espacial. Cálculo de áreas e volumes. Noções básicas 
de Estatística e Probabilidade. 
 
INFORMÁTICA BÁSICA - ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO 

GOVERNAMENTAL, ARQUITETO, ASSISTENTE CULTURAL, ASSISTENTE SOCIAL, AUDITOR AMBIENTAL, AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS, 
EDUCADOR DE TRÂNSITO, EDUCADOR SOCIAL, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO DE TRÁFEGO, MÉDICO VETERINÁRIO, 
PEDAGOGO, PSICOPEDAGOGO, SOCIÓLOGO e ZOOTECNISTA. 
Conceitos básicos de operação de microcomputadores. Noções básicas de operação de microcomputadores em rede local. 
Operação do sistema operacional MS-Windows 7 e MS-Windows XP: uso de arquivos, pastas e operações mais frequentes, 
uso de aplicativos e ferramentas, uso dos recursos da rede e Painel de controle. MS Word 2007 – Utilização de janelas e 
menus; Barras de Ferramentas; Faixa de opções; Estilos; Operações com arquivos; Layout da página; Impressão de 
documentos e configuração da impressora; Edição de textos; Voltar e repetir últimos comandos; exibição da página 
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(características e modos de exibição); Utilização de cabeçalhos e rodapés; Formatação no Word; Criação e manipulação de 
tabelas e textos multicolunados; Correspondências; Revisão; Referências; Proteção de documentos e utilização das 
ferramentas. Operação da planilha MS-Excel 2007: Utilização de janelas e menus; Barra de ferramentas; Operações com 
arquivos: Layout da página; Confecção, formatação e impressão de planilhas; Comandos copiar, recortar, colar, inserir, voltar 
e repetir; Revisão; Gráficos; Características e modos de exibição; Utilização de cabeçalhos e rodapés; Dados; Utilização de 
mesclagem de células, filtro, classificação de dados. Operação do apresentador MSPower Point 2007: conceitos básicos; 
principais comandos aplicáveis às lâminas; modelos de apresentação; ferramentas diversas, temas e estilos. Noções de 
utilização do MS Internet Explorer 8 – Manutenção dos endereços Favoritos; Ferramentas; Utilização do Histórico; Noções de 
navegação em hipertexto. Segurança da informação e procedimentos de segurança. Procedimentos de backup. 
 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - PROFESSOR I, II e III  
As áreas de atuação da gestão da escola: o planejamento e o projeto pedagógico, a organização e o desenvolvimento do 
currículo, Currículo: Contextualização, interdisciplinaridade e compromisso com a diversidade. O Currículo flexível e a 
organização de uma escola inclusiva. Organização e desenvolvimento do ensino, as práticas de gestão administrativas e 
pedagógicas, o desenvolvimento profissional, a avaliação institucional e a avaliação da aprendizagem. Educação de qualidade 
social: princípios e características. Fins da educação brasileira. Administração e gestão da educação e do ensino. Sistema de 
ensino. Princípios básicos do ensino. Níveis de ensino. Regimento escolar. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. Planos de estudos. A criança, o adolescente e a legislação. Interdisciplinaridade. Teorias da aprendizagem. 
Avaliação. Avaliação escolar e da aprendizagem. Fundamentos da Educação (Noções): Sociologia da Educação, Filosofia da 
Educação e Psicologia da Educação. Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB). Tendências e concepções 
pedagógicas da educação brasileira. Aspectos Educacionais. Atualidades. O homem como sujeito histórico. O processo de 
produção histórica das diferentes sociedades e seus respectivos processos educacionais. A função social da escola pública 
contemporânea. Parâmetros curriculares nacionais. As mudanças no Ensino Fundamental: nove anos de escolaridade. A 
Dimensão social das práticas pedagógicas: Estado, Política e Educação. Princípios Gerais do Desenvolvimento Humano; 
Estágios e Tarefas Evolutivas. Aprendizagem significativa. Supervisão pedagógica: concepções, estratégias de 
acompanhamento. Os Ciclos de Aprendizagem. O Professor, sua formação e concepções diante da educação inclusiva. 
Pedagogia das Competências. Pedagogia dos Projetos Didáticos. Sequências didáticas: planejamento, intervenções didáticas 
e avaliação da aprendizagem na perspectiva formativa. A análise de erros. Recursos instrucionais e tecnológicos. Mapas 
conceituais. O Contrato Didático. História da Educação e História da Educação Brasileira. As correntes e tendências da 
Educação. Gestão Democrática. Organização da escola. Métodos, conteúdos e práticas escolares cotidianas. Paralelo entre a 
Educação Infantil e o Ensino Fundamental: fundamentos teórico-metodológicos que compõem as diferentes áreas do 
conhecimento. A história da Psicologia Educacional e suas principais correntes. O desenvolvimento humano: Teorias 
Educacionais. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
FINANÇAS PÚBLICAS: Conceitos básicos de micro e macroeconomia do setor público. A função do Bem-Estar. Políticas 
alocativas, distributivas e de estabilização. Falhas de mercado. Bens públicos, semi-públicos e privados. Conceito de Déficit e 
Dívida Pública; financiamento do déficit; economia da dívida pública. Política fiscal. Comportamento das contas públicas e 
financiamento do déficit público no Brasil. Relação entre taxas de juros, inflação, resultado fiscal e nível de atividade. 
Distribuição de renda no Brasil, desigualdades regionais. Indicadores Sociais. Finanças públicas no Brasil - experiências 
recentes a partir de 1970. Classificação das Receitas e Despesas Públicas. Hipóteses teóricas do crescimento das despesas 
públicas. O financiamento dos gastos públicos - tributação e equidade. Incidência tributária. Tipos de tributos; 
progressividade, regressividade e neutralidade. Orçamento público e os parâmetros da política fiscal. Ciclo orçamentário. 
Orçamento e gestão das organizações do setor público; características básicas de sistemas orçamentários modernos: 
estrutura programática, econômica e organizacional para alocação de recursos (classificações orçamentárias); mensuração 
de desempenho e controle orçamentário. Elaboração, Gestão e Avaliação Anual do PPA. Papel do Setor Público no 
Financiamento do Setor Produtivo. Liberalismo fiscal e privatização. Federalismo Fiscal. Processo e etapas de intervenção do 
governo na economia brasileira. Planejamento e Orçamento na Constituição de 1988: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Orçamento público: conceitos e elementos básicos do orçamento público, 
orçamento tradicional, orçamento de base zero, orçamento de desempenho, orçamento-programa, ciclo orçamentário, 
exercício financeiro, princípios orçamentários, créditos adicionais. Objetivos da política orçamentária. Classificação, 
conceituação e estágios da receita orçamentária, dívida ativa. Classificação, conceituação e estágios da despesa 
orçamentária, restos a pagar. Despesas de exercício anteriores, Dívida Pública. Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal: 
princípios, objetivos, efeitos no planejamento e no processo orçamentário; Receita Corrente Líquida; limites para despesas 
de pessoal; Dívida e endividamento: limites para dívida e das operações de créditos, recondução aos limites; regra de ouro; 
mecanismos de transparência e controle fiscal: Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. 
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ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL 
Conceito de Política Pública. Estado, Sociedade e Políticas Públicas. Análise de Políticas Públicas. Modelos de tomada de 
decisões em política pública: incremental, racional e suas variantes. O papel da burocracia no processo de formulação e 
implementação de políticas públicas. Tipo de políticas públicas: distributivas, regulatórias e redistributivas. Políticas públicas 
e suas fases: formação de agenda, formulação, implementação e avaliação. Controle social: transparência e participação 
social. Federalismo e descentralização. Políticas Públicas e a Constituição de 1988. Conceito de judicialização das políticas 
públicas. Conhecimentos sobre organizações: Caracterização das organizações: tipo de estruturas organizacionais, aspectos 
comportamentais (motivação, clima e cultura). Gestão da mudança organizacional: ferramentas de mudança organizacional 
(benchmarking, programa de qualidade, aprendizado organizacional e planejamento estratégico). Instrumentos gerenciais: 
avaliação de desempenho e resultados; sistemas de incentivo e responsabilização; flexibilidade organizacional; trabalho em 
equipe; mecanismos de rede. Novas formas de gestão de serviços públicos: formas de supervisão e contratualização de 
resultados. Aplicação de Tecnologias de Informação e Comunicação à Gestão Pública. Gestão de contratos e convênios no 
setor público. Controles interno e externo, responsabilização e prestação de contas. Gestão da estratégia e de processos: 
Conceitos de cadeia de valor nas organizações. Fundamentos da formulação, comunicação e execução da estratégia. O mapa 
estratégico como ferramenta de gestão da estratégia. Indicadores estratégicos, estabelecimentos de metas e iniciativas 
estratégicas. Fundamentos da gestão por processos. Identificação e modelagem de processos críticos para a entrega da 
estratégia - O vínculo entre a estratégia e a operação nas organizações. Metodologia e padrões de representação gráfica para 
detalhamento dos processos. Adequação organizacional com base na gestão por processos. Identificação e adequação das 
competências requeridas pelos processos. Acompanhamento e controle dos processos - indicadores de desempenho de 
processos. Tecnologia da informação na gestão por processos. Automação e análise das informações. Gestão de pessoas: 
Planejamento de pessoal. Gestão por competências. Avaliação de desempenho. Treinamento e desenvolvimento. Sistemas 
de remuneração. Relacionamento interpessoal. Qualidade de vida. Motivação e liderança. Logística: Logística: produto 
logístico; sistemas de transporte; armazenagem; operação do sistema logístico. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. 
Modernização do processo de compras. 
 
ARQUITETO 
TECNOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES: Materiais e Técnicas de Construção; Sistemas Construtivos; Planejamento e Orçamento de 
Obra; Topografia; Instalações (Elétricas, Telefonia, Cabeamento Lógico, Hidráulicas, Gás, Águas Pluviais); Conforto Térmico: 
Desempenho de Materiais e Ventilação Natural; Acústica Arquitetônica; Iluminação Natural e Artificial; Eficiência Energética 
e Automação Predial. PROJETO DE ARQUITETURA: Linguagem e metodologia do projeto de arquitetura; Domínios Público e 
Privado; Aspectos Psicossociais do Meio Ambiente; (Uso Ambiental); Sustentabilidade e suas aplicações projetuais na 
arquitetura; Desenvolvimento Sustentável pelo Projeto de Arquitetura; Estruturas e a Ordenação do Espaço Edificado na 
Paisagem Urbana; Programa de necessidades físicas das atividades e dimensionamento básico; Layout; Ergonomia; 
Fundamentos para Inclusão Social de Pessoas com Deficiência e de Outros com Mobilidade Reduzida; Elementos de 
Acessibilidade a Edificações, Espaço e Equipamentos Urbanos; Conhecimentos em computação gráfica aplicados à 
arquitetura, ao urbanismo, ao paisagismo e comunicação visual. URBANISMO E MEIO AMBIENTE: Sítio Natural; Paisagismo; 
Estrutura Urbana; Zoneamento e Diversidade; Densidade Urbana; Áreas de interesse especial; Tráfego e Hierarquia Viária; 
Imagem Urbana; Uso e Ocupação do Solo; Legislação Urbanística; Legislação ambiental e urbanística, estadual e federal; Lei 
Federal n° 6.766/79; Mercado Imobiliário e Política de Distribuição dos Usos Urbanos; Sustentabilidade e suas aplicações 
projetuais no urbanismo e paisagismo (Agenda 21 e Agenda Habitat). Contratos e Responsabilidades decorrentes da 
construção; Direito de construir: limites, restrições de vizinhança, limitações administrativas; Instrumentos de intervenção 
urbanística: limitações e restrições a propriedade, servidão urbanística, desapropriações; Planejamento Urbano; Desenho 
Urbano/Restauração Urbana; Índices Urbanísticos; Impactos Ambientais Urbanos; Mobiliário Urbano/Comunicação Visual 
Urbana; Legislação da Vigilância Sanitária do Pará; AUTOCAD. 
 
ASSISTENTE CULTURAL 
Histórico e metodologia do ensino da arte. A arte e a educação. O ensino da arte: legislação e prática. Arte e questões sociais 
da atualidade – temas transversais. O conhecimento artístico como produção e fruição. Arte, linguagem e comunicação. 
Teoria e prática em arte. Elementos básicos das linguagens artísticas. Diversidade das formas de arte e concepções estéticas 
da cultura regional, nacional e internacional. A arte na educação infantil. Folclore paraense e nacional. Arte catarinense: 
música, teatro e plástica. A importância do ver, fazer e pensar o processo artístico. Arte e História. Teoria e História do 
Teatro: Estudos comparados entre diferentes culturas e civilizações. História do Teatro ocidental do século XX. História do 
Teatro não‐ocidental e as diferentes abordagens teóricas no estudo destes fenômenos: Teatro antropológico e abordagens 
interculturais, estudos em etnocenologia, Performance Studies e o transculturalismo. Conceitos de texto dramatúrgico; as 
regras da narrativa teatral; concepções tradicionais de tempo, lugar e ação dramática e suas transformações; lugar do autor, 
modelos da escritura dramática). Interpretação teatral: concepções do trabalho do ator (Stanislavsky, Meyerhold; Brecht; 
Grotowski; Novarina. Barba, Boal). Teatro e performance (os estudos brasileiros de Cohen). Usos e concepções do corpo e do 
trabalho do ator. O Teatro e as outras artes. O Teatro e os projetos / experiências de inclusão social. O Teatro e a extensão 
universitária; Teatro e comunidades Projetos de pesquisa em artes cênicas. A arte e a educação. O ensino da arte: legislação 
e prática. Arte e questões sociais da atualidade – temas transversais. O conhecimento artístico como produção e fruição. 
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Arte, linguagem e comunicação. A cor como informação. Elementos da linguagem visual. Área de Audiovisual: Captação e  
Manipulação de Imagens. As etapas de produção do audiovisual; Imagem digital em movimento; Cinema e animação 
contemporâneos; Etapas do projeto audiovisual. Teoria e Filosofia da Conservação‐restauração de bens móveis e integrados.  
Avaliação e diagnóstico do bem cultural. Legislação e instrumentos normativos na área de Patrimônio Cultural de Bens 
móveis e integrados. Fundamentos em ciências. Intervenção nos bens culturais. Estratégias de conservação‐restauração. 
Gerenciamento de riscos para a conservação de coleções e edifícios. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
A Estratégia Saúde da Família. Saúde da mulher, da criança e do adolescente e do Idoso. Estado e política social. Política de 
saúde no Brasil: Reforma sanitária, Reforma psiquiátrica e Sistema Único de Saúde. Seguridade social: assistência, saúde e 
previdência. Direitos sociais no Brasil. A questão social no contexto da reestruturação produtiva. Proteção social e 
capitalismo no Brasil. Planejamento social e Serviço social. Serviço social no campo da saúde. Funções do serviço social na 
saúde. Serviço social e família. Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos em Serviço Social. Projeto Ético Político do 
Serviço Social. Políticas Sociais Brasileiras. Técnicas de intervenção. Questões relacionadas ao alcoolismo, saúde mental e 
aposentadoria. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. 
 
AUDITOR AMBIENTAL 
Conhecimento e procedimentos de impactos ambientais, riscos ambientais, análise de indicadores ambientais, avaliação de 
projetos e sistemas para controle de poluição, auditoria de questões ambientais, fiscalização e controle atividades de 
exploração mineral, depósitos de explosivos, plantio, poda, transplante, supressão e conservação da vegetação das vias, 
praças, parques, hortos, jardins e outros logradouros urbanos, poda e supressão em áreas particulares, implantação de 
parcelamento do solo em área revestida por vegetação, realização de shows, comícios ou similares, em praças públicas ou 
parques florestais, exposição de espécimes da fauna silvestre, execução de atividades extrativas de recursos naturais em área 
de domínio público e particular, conhecimento de normas gerais de funcionamento de unidades de conservação, disposição 
de resíduos sólidos, movimento de terra, aterros e desaterros, emissão de notificações, lavratura de autos de infração, de 
fiscalização, de apreensão, de convocação, de ocorrência, de advertência e termo de suspensão de atividades, noções de 
ecologia, educação ambiental, instrumentos de licenciamento ambiental, economia ambiental, política ambiental e 
desenvolvimento sustentável. 
 
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 
CONTABILIDADE GERAL - A Escrituração Contábil; Os registros das operações típicas de uma empresa; A avaliação dos ativos 
e passivos; A elaboração das demonstrações contábeis. CONTABILIDADE PÚBLICA - Contabilidade Pública; Plano de Contas; 
Orçamento; Receita e Despesa Pública; Demonstrações Contábeis; Balanço Geral; Sistemas de Controle Interno e Externo; 
Gestão Fiscal. AUDITORIA CONTÁBIL - Normas brasileiras para o exercício da auditoria interna: independência; competência 
profissional; âmbito do trabalho; execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor 
público municipal. Finalidades e objetivos da auditoria. Abrangência de atuação. Formas e tipos. Normas relativas à execução 
dos trabalhos. Normas relativas à opinião do auditor. Relatórios, pareceres e certificados de auditoria. Operacionalidade. 
Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria. Planejamento dos trabalhos. Programas de auditoria. Papéis de trabalho. 
Testes de auditoria. Amostragem estatística em auditoria. Eventos ou transações subsequentes. Revisão analítica. Entrevista. 
Conferência de cálculo. Confirmação. Interpretação das informações. Observações. Procedimentos de auditoria em áreas 
específicas das demonstrações contábeis. Normas relativas ao Parecer. Ética profissional e responsabilidade legal. Avaliação 
dos controles internos. Materialidade, relevância e risco em auditoria. Evidência em auditoria. Função da auditoria Interna. 
Sistemas de controle interno e externo e suas normas constitucionais e legais. NOÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 
Fontes e Hierarquia da Norma; Estado e Constituição; Poderes do Estado; A Pessoa e seus Atributos; Tipos de Sociedades; 
Contratos; Crimes contra a ordem econômica; Tributos e suas espécies; Créditos Tributários; Contratos de trabalho em 
relação aos empregos; Direitos Trabalhistas; Conhecimentos de direito financeiro: Lei 4320/64; Conhecimentos de processos 
de licitação: Lei Nº 8666/93; Lei complementar 101/00 – finanças públicas; Constituição Federal de 1988. 
 
BIOMÉDICO / BIOQUÍMICO 
Microbiologia: Correlação clínica e exames microbiológicos de urina, secreção purulentas, exames das DST; Hemocultura: 
Doenças diarreicas correlação clínico-laboratorial. Parasitologia: Diagnóstico e epidemiologia das parasitas intestinais e do 
sangue. Imunologia: Marcadores sorológicos das doenças infecciosas de notificação compulsória, metodologias e princípios; 
Determinação de citocinas e proteínas de fase aguda: Aplicação dos diagnósticos por biologia molecular e citometria de 
fluxo, Automação. Controle de qualidade e biossegurança. Ética Profissional. Controle de infecção hospitalar. Material 
hospitalar. Biossegurança no Laboratório Clínico; Gerenciamento de Resíduos; Projeto Físico do Laboratório Clínico; 
Legislação Sanitária na área do Laboratório Clínico; Legislação Trabalhista na área de Prevenção de Riscos e Acidentes. 
 
EDUCADOR DE TRÂNSITO 
O Sistema Nacional de Trânsito: competências dos diferentes órgãos executivos e das diferentes entidades da federação. 
Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização de trânsito. Veículos: registro, licenciamento, condução de ambulâncias. 
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Habilitação. Infrações, penalidades, medidas administrativas, processo administrativo, crimes de trânsito. Distribuição de 
competência dos órgãos executivos de trânsito. Direção Defensiva. Noções de Primeiros Socorros. Noções Básicas sobre 
Mecânica Básica de veículos automotores. Liderança e Motivação. 
 
EDUCADOR SOCIAL 
Lei 8.742/1993 – LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social; PNAS – Política Nacional de Assistência Social; NOB/SUAS – 
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social; Lei nº 8.069/1990 – ECA – Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Declaração Universal dos Direitos Humanos; SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Sócio-educativo;  
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; 
Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes; Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao 
Trabalho Infantil; Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua; Lei nº 11.240/2006 (Maria da 
Penha); Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso;  Decreto nº 3.298/1999 – Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
 
EDUCADOR FÍSICO 
Desenvolvimento motor e Aprendizagem Motora. Corporeidade e Motricidade. Atividade Física, Saúde e Qualidade de vida. 
Ginásticas (de academia, laboral). Esportes (coletivos e individuais). Atividades Rítmicas e Expressivas. Lazer, recreação e 
jogos. Atividade Motora Adaptada. Cinesiologia. Fisiologia do exercício. Cineantropometria. Atividades Físicas para Grupos 
Especiais. Treinamento Físico e Desportivo. Musculação. Socorros e Urgências em Esportes e Lazer. Planejamento e 
Prescrição da Atividade Física. Biomecânica. Noções Básicas de Anatomia: ossos, articulações e músculos. Terminologia dos 
movimentos Corporais. Fisiologia do exercício. Treinamento Cardiopulmonar: sistema aeróbico e sistema anaeróbico. 
Treinamento de Resistência. Treinamento de Força. Treinamento de Flexibilidade. Composição Corporal. Avaliação 
Antropométrica. Aquecimento Neuromuscular. Alongamento Muscular. Conhecimento sobre Aptidão Física. Prescrição de 
Exercícios, Físicos para Grupos Especiais: idosos, obesos, hipertensos, diabéticos, gestantes e pessoas portadoras de 
deficiências físicas e mentais. Fatores que Influenciam no Condicionamento Físico: fumo, álcool e outras drogas. Influência 
das Atividades Físicas e Recreativas na Melhoria da Qualidade de Vida. 
 
ENFERMEIRO 
Central de material; Controle de avaliação dos meios de esterilização físico e químico. Assistência de enfermagem nas 
emergências médicas; Parada cardiorrespiratória; Edema agudo de pulmão; Politrauma; Envenenamento; Queimadura; 
Choque; Hemorragias. Assistência de enfermagem em pediatria: Crescimento e desenvolvimento. Necessidades básicas 
(nutrição, eliminações, higiene e conforto, sono, repouso, recreação). Assistência de Enfermagem nas patologias pediátricas. 
Assistência de Enfermagem em Urgência e Emergência. Estatuto da criança e do adolescente. Estatuto do Idoso, 
Enfermagem, ginecologia e obstetrícia: assistência de enfermagem ao recém-nascido; Na gestação, com patologia 
obstetrícia; No puerpério. Ética e legislação aplicada à enfermagem: Código de deontologia; Entidade de classe; Lei do 
exercício profissional. Princípios científicos aplicados à Enfermagem: nutrição e hidratação; Eliminações; Higiene e conforto. 
Sono e repouso; Assepsia; Administração de medicamentos. Curativos e bandagens; Cuidados dispensados ao paciente 
terminal; Medicação. Enfermagem e Saúde Pública: imunização; Saneamento básico; Vigilância epidemiológica; Conceito, 
medidas de controle das doenças transmissíveis; estatísticas vitais (indicadores de saúde). Princípio de Administração no 
serviço de enfermagem: Planejamento; Organização; Direção; Coordenação; Supervisão e Avaliação. Processo de 
enfermagem. Enfermagem no controle de infecção hospitalar. Medidas de prevenção; Precauções universais. Clínica médica: 
assistência de enfermagem a pacientes com afecções nos sistemas; Músculo esquelético. Endócrino; Cardiovascular; 
Neurológico; Gástrico. Nefrológico; Urológico; Respiratório. Assistência de enfermagem a pacientes psiquiátricos. Assistência 
de enfermagem a paciente com doenças infecto contagiosas e sexualmente transmissíveis. 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Conhecimentos de Agroecologia: Conceitos e princípios de agroecologia. O conceito de agroecossistema: estrutura e 
funcionamento. Fatores associados aos sistemas vegetais e animais em suas relações com o meio ambiente. Manejo 
ecológico dos solos. Princípios básicos de ecologia da população vegetal. Fluxos de energia e nutrientes na agricultura. 
Interações, diversidade e estabilidade em agroecossistemas. A transição da agricultura convencional à agricultura ecológica. 
Defesa Sanitária Vegetal: Sintomatologia e diagnose. Ciclo das Relações patógeno/hospedeiro. Controle e Manejo de 
Doenças. Grupo de doenças: Damping-off; Podridões de raiz e colo; Manchas foliares; Míldios e Oídios; Ferrugens; Galhas 
fúngicas e bacterianas; Viroses; Principais pragas de plantas cultivadas na região de São Carlos; Métodos de controle de 
pragas; Manejo Integrado de Pragas (MIP); Pragas de produtos agrícolas armazenados. Produtos fitossanitários: utilização, 
toxicologia e legislação específica. Agrotóxicos: Conceito e características dos produtos. Classificação toxicológica. 
Procedimentos e cuidados no registro, produção, embalagem, rotulagem, comercialização e armazenamento. Avaliação da 
periculosidade ambiental. Impacto do uso de agrotóxicos no ambiente. Controle Biológico: Principais agentes - grupos e 
características. Métodos de controle biológico. Planejamento e implantação de programas de controle biológico. Controle de 
qualidade de agentes de controle biológico. Importação, exportação e regulamentação de agentes de controle biológico. 
Irrigação e Drenagem: Avaliação da necessidade de irrigação. Tipos de sistemas de irrigação. Critérios de seleção. Eficiência 
dos diferentes métodos de irrigação. Manejo da irrigação. Cálculo das principais variáveis em projetos de irrigação por 
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aspersão, sulcos e inundação. Avaliação da necessidade de drenagem. Tipos de sistemas de drenagem. Critérios para 
dimensionamento de sistemas de drenagem agrícola. Drenagem de baixo custo (métodos alternativos). Cálculo das principais 
variáveis em projetos de drenagem superficial e subsuperficial. Olericultura: Manejo da irrigação de hortaliças. Nutrição 
mineral de hortaliças. Manejo de plantas daninhas em hortaliças. Mecanização Agrícola: Tratores agrícolas. Máquinas e 
equipamentos de tração animal e tratorizada: caracterização; regulagens, capacidade operacional e manutenção. Seleção e 
planejamento de uso de sistemas mecanizados. Criações: Espécie e indivíduo. Aptidão, função e produto. Grupos raciais. 
Índices zootécnicos. Sistemas de produção e seu impacto ao meio ambiente. Introdução de espécies exóticas. Nichos 
ecológicos. Aspectos econômicos da criação de animais. Manejo das espécies domésticas nas diversas fases de criação: 
Manejo de peixes. Manejo de aves. Manejo de suínos. Manejo de bovinos de corte. Manejo de bovinos de leite. Manejo de 
ovinos e caprinos. Instalações, equipamentos e ambiência: Máquinas envolvidas na produção animal. Dimensionamento de 
instalações para animais. Localização, instalações e equipamentos para a produção animal. Higiene das instalações. Manejo 
de dejetos. Bem estar animal. 
 
ENGENHEIRO DE TRÁFEGO 
Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Disposições Preliminares e Normas Gerais de Circulação e Conduta – do 
art. 1º ao art. 67; Sinalização de Trânsito e Da Engenharia De Tráfego, Da Operação, Da Fiscalização E Do Policiamento 
Ostensivo De Trânsito – do art. 80 ao art. 95. Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro, alterado pela Resolução do CONTRAN 
nº 160/2004. Topografia. Dados técnicos para projeto. Levantamento planialtimétricos. Perfis e curvas de nível. Projetos 
(elementos necessários à execução de uma edificação). Arquitetônico. Estrutural. Instalações elétricas. Instalações 
hidráulicas. Solos: Tipos; Características e classificação dos solos. Exploração do subsolo - interpretação de sondagens. 
Fundações e obras de terra. Tipos e aplicação. Obras de contenção (conhecimento). Muros de arrimo (cálculo). Planejamento 
e análise de custos. Levantamentos quantitativos. Orçamento (composição de preços). Determinação de índices de consumo. 
Cronograma físico-financeiro. Especificações. Avaliação de imóveis (conhecimento). Instalações prediais. Hidrossanitárias. 
Elétricas. Telefônicas e telemáticas (voz/dados). Estrutura: Elementos estruturais. Materiais e ensaios. Tecnologia do 
concreto (lançamento, cura e etc). Cobertura: Tipos; Materiais envolvidos.  Detalhes da estrutura. 
 
FARMACÊUTICO 
Farmácia ambulatorial e hospitalar: seleção de medicamentos, aquisição, produção, padronização, controle de estoque e 
conservação de medicamentos. Armazenamento: boas práticas de armazenamento de medicamentos, distribuição de 
medicamentos e controle de consumo. Logística de abastecimento da farmácia: ponto de requisição, estoque mínimo e 
estoque máximo, informação sobre medicamentos, comissões hospitalares, informática aplicada à farmácia. Controle de 
infecção hospitalar e farmacovigilância. Fiscalização sanitária, na área de medicamentos e estabelecimentos. Farmacotécnica: 
definição e objetivos da farmacotécnica, conceitos básicos em farmacotécnica, classificação dos medicamentos, vias de 
administração, conservação, dispensação e acondicionamento de medicamentos. Pesos e medidas. Formas farmacêuticas. 
Fórmulas farmacêuticas. Farmacologia geral: princípios gerais de farmacocinética. Princípios gerais de farmacodinâmica. 
Interações medicamentosas. Efeitos adversos. Controle de qualidade de medicamentos e insumos farmacêuticos. Análises 
clínicas: Análise bromatológica, fabricação e manipulação de alimentos para resguardo da saúde pública. Análise clínica de 
exsudados e transudatos humanos como urina, sangue, saliva e demais secreções para fins de diagnóstico. Conceitos: 
atenção farmacêutica, assistência farmacêutica, medicamentos genéricos, medicamentos similares, medicamentos análogos, 
medicamentos essenciais. RENAME. Comissão de farmácia e terapêutica. Comissão de controle de infecção hospitalar. 
Farmacoeconomia e Farmacovigilância. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Anatomia do corpo humano; Biomecânica; ossos, junturas, músculos, vasos e nervos; sistema circulatório; sistema 
respiratório; sistema esquelético; sistema articular; sistema muscular. Marcha. Cinesioterapia: Aplicação do movimento sob 
forma terapêutica. Ganho de força muscular e amplitude de movimento: métodos, técnicas e recursos fisioterápicos. 
Coordenação e reeducação dos músculos respiratórios e condicionamento físico geral do indivíduo. Percepção corporal 
através do movimento. Fisioterapia preventiva: A importância da epidemiologia na saúde pública métodos e técnicas 
utilizadas para atuação do fisioterapeuta nesta área, na prevenção e na assistência à saúde. Atuações individuais, coletivas, 
multi, inter e transdisciplinar. Biomecânica em ergonomia. Fisioterapia aplicada à ortopedia e traumatologia: Exame e 
Avaliação ortopédica. Mobilizações neurodinâmicos. Diagnóstico, alterações e lesões traumáticas e ortopédicas da 
extremidade superior, inferior, pelves e coluna. Recursos e condutas fisioterapêuticas. Artrose. Amputações (tipos e 
próteses). Fisioterapia aplicada à neurologia: Semiologia neurológica. Abordagem clínica, cirúrgica e fisioterápica nas doenças 
neurológicas, traumáticas e não traumáticas. Lesão de plexo braquial, plexo lombossacro e nervos periféricos. Lesão 
medular. Síndrome de Guillain Barré. Poliomielite. Acidente vascular cerebral. Traumatismo craniencefálico. Doenças 
degenerativas. Avaliação físico-funcional, definição de objetivos e condutas, indicação de tratamento fisioterápico e 
abordagem em equipe interdisciplinar de indivíduos adultos com doenças e disfunções neurológicas. Principais repercussões 
da lesão cerebral no indivíduo adulto. Conceito Neuroevolutivo Bobath.. Desenvolvimento neuro-psicomotor. Fisioterapia 
Pulmonar e Cardiovalcular: Anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular e pulmonar. Semiologia; Cardiopatias. 
Valvulopatias. Insuficiência Cardíaca; Doença Arterial Coronariana. Recursos e condutas fisioterapêuticas. Reabilitação 
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cardíaca. Reabilitação: Conceitos de deficiência, incapacidade e desvantagem. Abordagem fisioterápica na reinserção do 
indivíduo ao trabalho, escola, comunidade. Acessibilidade. Trabalho em equipe. Fisioterapia na Saúde da Mulher: Anatomia e 
fisiologia da gestante. Mudanças físicas e fisiológicas da mulher na gestação, parto e puerpério. Dor aguda e crônica na 
gestante. Distúrbios urinários. Gravidez na adolescência; Gravidez de Gestantes com doenças cardíacas e respiratórias. 
Hipertensão específica e induzida pela gravidez. Gestantes com patologias neurológicas. Avaliação Fisioterapêutica na 
gestante. Condutas e recursos e técnicas fisioterapêuticas no período gestacional. Fisioterapia Geriátrica: Anatomia e 
Fisiologia do Envelhecimento. Propedêutica da pessoa de terceira idade. Patologias mais freqüentes na terceira idade. 
Prevenção e saúde em pessoas na terceira idade. Doenças Inflamatórias do Tecido Conjuntivo. Úlceras de Pressão. Recursos 
e condutas fisioterapêuticas na terceira idade. Eletrotermofototerapia, Crioterapia, Fisioterapia Respiratória em UTI. 
Fisioterapia Pediátrica e em Neonatologia: Crescimento e desenvolvimento pulmonar; Controle da respiração do recém 
nascido; Desenvolvimento neuropsicomotor; Reanimação neonatal e pediátrica; Asfixia perinatal; Encefalopatia Crônica Não 
Evolutiva na Infância (ECNE); Anomalias, síndromes e malformações congênitas; Distúrbios respiratórios no neonato e na 
criança; Avaliação Fisioterapêutica; Condutas e técnicas fisioterapêuticas no neonato e na criança. Fisioterapia 
Neurofuncional na criança. Fisioterapia do trabalho; Legislação da Fisioterapia e Ética Profissional: Princípios e normas que 
regem o exercício profissional do Fisioterapeuta. Doenças Inflamatórias do Tecido Conjuntivo; Doenças auto-imunes. Úlceras 
de Pressão; Fibromialgia. 
 

FONOAUDIÓLOGO 
Voz: Anatomo-fisiologia da Voz; Voz Profissional; Patologias da Voz; Avaliação e Reabilitação das Patologias da Voz. 
Motricidade Oro-facial: Anatomo-Fisiologia dos órgãos Fonoarticulatórios; Patologias; Avaliação e Reabilitação das Patologias 
dos Órgãos Fonoarticulatórios. Linguagem: Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem oral e escrita; Patologias da 
Linguagem Oral e Escrita; Avaliação e Reabilitação das Patologias da Linguagem Oral e Escrita. Saúde Coletiva: Atuação 
Fonoaudiológica no contexto da saúde coletiva e Sistema Único de Saúde. Audição: Anatomo-fisiologia da Audição; 
Audiometria Tonal, Logoaudiometria; Imitância . Acústica; Avaliação Audiológica Infantil; Avaliação Eletrofisiológica: Emissões 
Otoacústicas e Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico; Patologias da Audição; Triagem Auditiva Neonatal; 
Processamento Auditivo; Avaliação e Reabilitação das Patologias da Audição. 
 
MÉDICO ANESTESISTA 
Fisiologia respiratória, cardiovascular, renal, hepática, do SNC e endócrino. Drogas anestésicas (anestésicos locais, inalatórios, 
opiáceos, relaxantes musculares e anestésicos não narcóticos endovenosos). Avaliação e medicação pré-anestésica. 
Anestesia para cirurgia ambulatorial. Anestesia geral e regional. Anestesias para cirurgias cardíacas e vasculares e torácicas. 
Anestesia para neurocirurgia. Anestesia em urologia, em pediatria, em ORL e oftalmológica, em obstetrícia, em pacientes 
geriátricos, em politrauma. Recuperação pós-anestésica. Complicações durante a anestesia. Dor crônica. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. Anestesia para exames diagnósticos, anestesia em pediatria e 
neonatologia, anestesia em gineco-obstetrícia, em oncologia, em politrauma e ortopedia. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Insuficiência cardíaca; Doença reumática; Doença arterial coronariana; Valvulopatias; Miocardiopatias; Endocardiopatias; 
Doenças do pericárdio; Cardiopatias congênitas; Hipertensão arterial sistêmicas; Arritmias cardíacas; Dislipidemias; Terapia 
trombolítica; Embolia pulmonar; Cardiopatias e gravidez; Exames complementares em cardiologia; Terapêutica 
medicamentosa e invasiva em cardiologia (procedimentos e cirurgia cardiovascular). 
 
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
Considerações fundamentais: pré e pós-operatório, resposta endócrina e metabólica ao trauma, reposição nutricional e 
hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma, politraumatismo, choque, infecções e complicações em cirurgia. Cicatrização 
das feridas e cuidados com drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, químicos e biológicos, queimaduras. Hemorragias 
interna e externa, hemostasia, sangramento cirúrgico e transfusão. Noções importantes para o exercício da Cirurgia Geral 
sobre oncologia, anestesia, cirurgia pediátrica, vascular periférica e urológica, ginecologia e obstetrícia. Antibioticoterapia 
profilática e terapêutica, infecção hospitalar. Tétano, mordeduras de animais. Cirurgia de urgência, lesões viscerais intra-
abdominais. Abdome agudo inflamatório, traumático penetrante e por contusão. Sistemas orgânicos específicos: pele e 
tecido celular subcutâneo, tireoide e paratireoide, tumores da cabeça e do pescoço, parede torácica, pleura, pulmão e 
mediastino. Doenças venosa, linfática e arterial periférica. Esôfago e hérnias diafragmáticas. Estômago, duodeno e intestino 
delgado. Cólon, apêndice, reto e ânus. Fígado, pâncreas e baço. Vesícula biliar e sistema biliar extra-hepático. Peritonites e 
abcessos intra-abdominais. Hérnias da parede abdominal. Parede abdominal, epíploo, mesentério, retroperitônio. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Doenças cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular. Insuficiência cardíaca. 
Cardiomiopatias. Doença arterial coronária. Arritmias. Doenças do miocárdio e pericárdio. Hipertensão arterial sistêmica. 
Doenças vasculares periféricas. Diagnóstico diferencial de dor torácica. Alterações eletrocardiográficas. Doenças valvar e da 
aorta. Doenças pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória. Doença intersticial e infiltrativa. 



 
   
 

 39 

Doenças pulmonares obstrutivas. Doenças da pleura e mediastino. Neoplasia pulmonar. Síndrome da apneia do sono e 
doenças pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal. 
Distúrbios eletrolíticos e de fluidos. Doenças glomerular, vascular renal. Insuficiência renal aguda e crônica. Desordens não 
glomerulares. Doenças gastroinstestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das doenças 
gastrointestinais. Doenças do esôfago, do estômago e duodeno. Doença inflamatória intestinal. Neoplasias do trato 
gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do fígado e sistema bilear: avaliação laboratorial do fígado. Icterícia. 
Hepatite aguda e crônica. Insuficiência hepática. Cirrose e suas complicações. Doenças da vesícula biliar e trato biliar. 
Neoplasias do fígado. Doenças infiltrativas e vascular. Doenças hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e 
trombose). Avaliação e tratamento das anemias. Avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do metabolismo: obesidade. 
Anorexia nervosa e bulimia. Desordens do metabolismo dos lípides. Doenças endocrinológicas: doenças da tireoide. Diabetes 
mellito. Hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças musculoesqueléticas e do tecido conectivo: avaliação e tratamento do 
paciente com doença reumática. Artrite reumatóide. Lúpus eritematoso sistêmico. Espondiloartropatias. Síndrome do 
anticorpofosfolípide. Esclerose sistêmica. Osteoratrites. Gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças ósseas e do 
metabolismo ósseo: osteoporose. Doenças da paratireoide e distúrbios do cálcio. Doenças infecciosas. Doenças 
neurológicas/psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico. Desordens da consciência. Demência e distúrbios de memória. 
Doenças cerebrovasculares. Cefaleias. Avaliação das síncopes. Miastenia gravis. Doença de Parkinson. Diagnóstico diferencial 
da síndrome convulsiva. Distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e emergências: reanimação cardiopulmonar. Avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque. Imobilizações e cuidados no local do acidente. Atendimento inicial ao paciente 
traumatizado. Diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle 
agudo da dor. Diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento inicial da embolia 
de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para realização de suturas e drenagem de 
abcessos. Principais problemas médicos relacionados aos idosos. Rastreamento de doenças cardiovasculares e do câncer. 
Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde. Promoção da saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. 
Preenchimento de receitas médicas. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 
Anamnese ginecológica. Anatomia e fisiologia da mulher e da gestante. Propedêutica Ginecológica. Ciclo menstrual. 
Síndrome Pré-menstrual. Endocrinologia Ginecológica. Reprodução Humana, Planejamento familiar. Patologias benignas e 
malignas dos genitais externos e internos. Patologias mamárias. Distopia genital. Sangramento uterino anormal. Doença 
Inflamatória pélvica, Vulvovaginites. DST. Endometriose. Infertilidade. Anticoncepção. Anovulação crônica: síndrome dos 
ovários policísticos. Amenorreia. Exame clínico em ginecologia. Exames complementares em ginecologia: colpocitologia 
oncótica e hormonal, colposcopia, radiologia ginecológica, ultrassonografia, anatomia patológica, mamografia e dosagens 
hormonais. Fatores de risco em oncologia ginecológica. Exames Laboratoriais. Incontinência Urinária na mulher. Biópsia do 
Colo Uterino. Neoplasias do Corpo Uterino. Lesões de baixo e alto grau no colo uterino. Carcinoma de colo uterino. 
Climatério. Patologia urogenitais e enterogenitais mais frequentes. Mudanças físicas e fisiológicas da mulher na gestação, 
parto, puerpério e menopausa. Dor aguda e crônica na gestante. Gravidez na adolescência; Gravidez de Gestantes com 
doenças cardíacas e respiratórias. Assistência ao Pré-Natal de baixo risco e alto risco, cardiopatias, pneumopatias, 
endocrinopatias, doenças auto-imunes, hipertensão arterial, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Mecanismo do 
trabalho de parto. Assistência ao parto normal. Hemorragias da primeira e da segunda metade da gravidez. Prematuridade. 
Gemelaridade. Cesariana. Pré-eclampsia e eclampsia. Doença hemolítica perinatal. Sofrimento fetal (agudo e crônico). 
Doença Trofoblástica gestacional. Emergência em ginecologia. Urgências em ginecologia e obstetrícia. Obstetrícia: assistência 
pré-natal. Assistência ao parto. Patologia Obstétrica: abortamento; prenhez ectópica; neoplasia trofoblástica gestacional; 
inserção baixa de placenta; descolamento prematuro de placenta; hiperemese gravídica; doença hemolítica perinatal; 
doença hipertensiva específica da gravidez; incompetência istmo-cervical; amniorrexe prematura; prematuridade; gravidez 
prolongada; crescimento intrauterino retardado; oligodramnia e polidramnia; distócias; rotura uterina; tocotraumatismo 
(materno e fetal); infecção no parto e puerpério; mastite puerperal; sofrimento fetal (na gestação e no parto); mortalidade 
materna; mortalidade perinatal e neonatal; psicose puerperal. Intercorrências clínico-cirúrgicas no ciclo gravídico-puerperal: 
hipertensão arterial; endocrinopatias e obesidade; diabetes; tromboembolismo; patologia venosa e coagulopatia; 
cardiopatias; alergopatias; pneumopatias; nefropatias; neuropatias; hepatopatias e colecistopatias; distúrbios 
gastrointestinais; pancreatites; hematopatias; dermatopatias; oftalmopatias; otorrinolaringopatias; parasitoses; viroses; 
infecção urinária; DST/AIDS; neoplasias ginecológicas benignas e malignas; abdome agudo; traumas; síndrome HELLP. 
Propedêutica fetal: ultrassonografia; cardiotocografia; dopplervelocimetria; amniocentese; perfil biofísico fetal; 
cordocentese; punção de vilosidades coriônicas; TORCH. Incompatibilidade do sistema Rh. 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA 
Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central e periférico. Patologia e Fisiopatologia dos transtornos do Sistema Nervoso 
Central e Periférico. Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas: demências e distúrbio da 
atividade cortical superior; comas e distúrbios do estado da consciência; distúrbios do movimento; distúrbios do sono. 
Doença cerebrovascular. Doenças neuromusculares - nervos, músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e metabólicas; 
tumores; doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema nervoso; doença neurológica no contexto da infecção 
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pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias e transtornos do fluxo liquórico; cefaleias; disgenesias do sistema nervoso; manifestações 
neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia do trauma e urgências em neurologia. Indicações e interpretações da 
propedêutica armada em neurologia: líquor, neuroimagem, estudos neurofisiológicos - eletroencefalograma, 
eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite: fase aguda e crônica. Osteomielite 
aguda e crônica. Pioartrite. Tuberculose ósteoarticular. Paralisia obstétrica. Braquialgias, artrite degenerativa da coluna 
cervical; síndrome do escaleno anterior e costela cervical. Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite degenerativa da coluna 
lombo-sacra; hérnia de disco; espondilose. Tumores ósseos benignos e malignos. Fraturas e luxações da coluna cervical, 
dorsal e lombar. Fratura da pélvis. Fratura do acetábulo. Fratura e luxação dos ossos dos pés. Fratura e luxação dos joelhos. 
Lesões meniscais e ligamentares. Fratura diafisária do fêmur. Fratura transtrocanteriana. Fratura do colo do fêmur, do 
ombro; da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero; da extremidade distal do úmero. Luxação do cotovelo e 
fratura da cabeça do rádio. Fratura diafisária dos ossos do antebraço. Fratura de Colles e Smith. Luxação do carpo. Fratura do 
escafoide. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana. Ferimento da mão. Deformidades congênitas e 
posturais do pé e tornozelo (pé torto congênito e coalizão tarsal, sindactilia, dedo em martelo, dedo em garra); dor no pé e 
tornozelo, mal alinhamento rotacional dos membros inferiores, deformidades angulares do membro inferior; afecções 
congênitas e adquiridas do joelho e perna, atrite séptica, exames de imagem, acessos cirúrgicos; fratura- luxação dos 
membros superiores e inferiores; lesão da placa de crescimento, doenças congênitas do quadril, dor no quadril, osteomielite; 
doenças adquiridas do quadril, exame físico em crianças, afecções congênitas e adquiridas do ombro, cotovelo, punho e 
mãos; alterações da coluna cervical e pescoço; alterações da coluna vertebral; afecções generalizadas do sistema 
musculoesquelético. Princípios da Traumatologia. Fraturas expostas. Infecções osteoarticulares. Trauma de coluna. Trauma 
de cintura escapular. Instabilidade glenoumeral. Traumatismo de úmero e cotovelo. Lesões de antebraço. Traumatismo de 
rádio distal. Lesões de punho e mão. Lesões de anel pélvico. Traumatismo de fêmur. Lesões de joelho. Traumatismo de tíbia. 
Lesões do tornozelo. Traumatismo de pé. Doenças degenerativas, erros de desenvolvimento do eixo vertebral, doenças 
inflamatórias, doença de tecido corretivo, artrites. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
Princípios gerais da Cirurgia Pediátrica. Pré e pós-operatório na criança. Acessos vasculares na criança. Distúrbios 
hidroeletrolíticos e ácido-básico. Abdome agudo no recém-nascido, lactente e pré-escolar. Doenças e malformações renais e 
das vias urinárias. Abordagem inicial e manejo do trauma na criança. Tumores abdominais e torácicos na criança. 
Reanimação do recém-nascido. Nutrição e desnutrição proteico calórica. Crescimento e desenvolvimento. Manejo de fluídos 
e eletrólitos. Distúrbios metabólicos. Patologias respiratórias agudas e crônicas. Doenças gastrointestinais, endócrinas, 
renais, cardíacas. Anomalias gênito-urinárias. Hematologia. Escroto agudo, tumores do testículo e criptorquia. Ferimentos 
superficiais, corpos estranhos e curativos. Paracentese, toracocentese, traqueostomia, punções e drenagens. Exame 
periódico de saúde. Promoção da saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Preenchimento de receitas médicas. 
Aleitamento materno e alimentação complementar no primeiro ano de vida; Anemias na infância; Anemias carenciais; 
Hipovitaminoses A, C e D; Assistência ao RN na sala de parto; Infecções congênitas e peri-natais / sífilis congênita; Doenças 
exantemáticas; Imunizações e profilaxia pós-exposição, distúrbios imunológicos; Tuberculose; Meningites bacterianas / 
doença meningocócica; Parasitoses intestinais; Afecções do trato respiratório alto; Pneumonias agudas; Asma; Febre 
reumática; Infecções do trato urinário; Glomérulo nefrite difusa aguda pós-estreptocócica / síndrome nefrótica; Dermatoses 
mais frequentes - dermatozoonoses / piodermites / micoses superficiais; Leucemias / linfomas; Alergia e doenças alérgicas; 
Diarreia aguda e persistente; Principais doenças da infância (causa, prevenção, contágio, profilaxia). Exame neurológico nas 
crianças. Patologias neurológicas e neuro-musculares. Infecções crônicas e agudas. Patologias ortopédicas e cardiológicas. 
Condições dermatológicas. Síndromes ictéricas e genéticas. Malformações congênitas. Condições de saúde da criança 
brasileira. Organização da atenção à criança. Convulsões. Patologias cirúrgicas mais frequentes. Reidratação oral e 
parenteral. Acidentes por animais peçonhentos. Aspiração e ingestão de corpo estranho. Antibioticoterapia em emergência 
pediátrica. Meningites virais e bacterianas. Cetoacidose diabética. Traumatismo cranioencefálico. Distúrbios do equilíbrio 
hidroeletrolítico e ácido-básico. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
Bases da Psiquiatria: o funcionamento da mente, mecanismos de defesa do ego, bases biológicas dos transtornos 
psiquiátricos, epidemiologia e psiquiatria e bioética. Avaliação do Paciente Psiquiátrico: entrevista psiquiátrica, exame do 
estado mental, sinais e sintomas típicos de doença mental. Transtornos Mentais: Classificação, Delirium, Demência, 
Conceitos Fundamentais de Dependências de Drogas, Álcool e outras drogas depressoras, Cocaína e outros 
psicoestimulantes, Cannabis e alucinógenos, Nicotina, Esquizofrenia, Transtornos Delirantes, Transtorno psicótico breve e 
outros transtornos psicóticos, Transtornos do humor, Transtorno do Pânico e Agorafobia, Transtorno de ansiedade 
generalizada, Fobias Específicas, Fobia Social, Transtorno Obsessivo Compulsivo, Transtornos Conversivos, Transtornos 
Dissociativos, Disfunções Sexuais, Bulimia, Anorexia Nervosa, Transtorno do Comer Compulsivo, Transtornos do sono; 
Transtornos de Personalidade: paranoide, esquizoide, Borderline, Histriônica, Obsessiva-compulsiva, Esquiva, e Antissocial. 
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Psicose Puerperal, Abuso sexual e maus tratos na Infância, Transtorno de Déficit de atenção e hiperatividade. Suicídio: 
avaliação de risco e manejo. O Paciente Violento, O Paciente Intoxicado. Abordagens Psicoterapêuticas: prescrição 
farmacológica, antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores do humor, eletroconvulsoterapia, interações 
medicamentosas, Prescrição de Psicoterapia, Transferência, Contratransferência, Psicoterapia de Apoio, Psicoterapia de 
Orientação Analítica, Psicanálise, Psicoterapia Cognitiva, Terapia Comportamental, Terapia Familiar, Psicoterapia de Grupo, 
Psiquiatria Comunitária e Internação Psiquiátrica. Inter consulta psiquiátrica: aspectos gerais. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Conhecimento e procedimentos em assistência técnico-sanitária a animais, assessoramento em técnicas de manejo 
nutricional e sanitário a criatórios de animais de produção, de companhia, silvestres e exóticos. Conhecimentos de manejo 
sanitário e inspeção de produtos de origem animal em seu ciclo completo, desde a sua obtenção atem sua comercialização. 
Elaboração, aplicabilidade e controle de calendário de imunização de doenças com potencial zoonótico e sem potencial 
zoonótico dos animais. Conhecimento sobre perÍcia veterinária a fim de revelar qualquer tipo de intervenção dolosa, quando 
de exposições animais e ou competições nas quais participem animais. Diagnostico clinico e tratamento de patologias em 
animais de produção, companhia, silvestres e exóticos. Controle e fiscalização sanitária de patologias com potencial 
zoonótico. Controle e elaboração de programa de imunização de animais de produção, companhia, silvestres e eróticos. 
Combate de vetores e transmissões de zoonoses. Controle, elaboração de pareceres de informe técnicos veterinários para 
toxinfecção, envenenamento alimentar e por animais peçonhentos. Controle epidemiológico e de investigação 
epidemiológica. Controle de qualidade de alimentos de origem animal e os também usados em alimentação animal. 
Importância da Medicina Veterinária na Saúde Pública. História natural das doenças e níveis de prevenção. Saneamento: 
importância do solo, da água e do ar na saúde do homem e dos animais. Epidemiologia e profilaxia: epidemiologia geral 
(definições, conceitos e agentes etiológicos). Medidas epidemiológicas (Identificação de problemas e determinação de 
prioridades. Fontes de infecções e veicules de propagação. Zoonoses: raiva, carbúnculo, hidatidose, brucelose, tuberculose, 
teníase, triquinose, tétano, ancilostomose, estrongliose, encefalomielite, leishmaniose, doenças de chagas, shistosomose, 
peste, tifo murino e febre amarela silvestre. Formas de imunidade (soros e vacinas). inspeção carne, leite e derivados 
(legislação). Manipulação e conservação dos alimentos: conservação pelo dessecamento, pela salga e pela salmoura. 
Conservação pelo frio (armazenamento e alterações físico-químicas). Resíduos químicos de carne. Controle de qualidade de 
pescado, congelado, curado e semi conservado. Manipulação e acondicionamento do leite e seus derivados. 
 
NUTRICIONISTA CLÍNICO / NUTRICIONISTA EDUCACIONAL 
Nutrientes: definições e classificação; funções, digestão, absorção, transporte e excreção. Energia. Água, eletrólitos e 
equilíbrio ácido-base. Fontes alimentares. Deficiência e toxicidade. Nutrição: alterações fisiológicas nos diversos ciclos de 
vida: primeiro ano de vida, pré-escolar, escolar, adolescente, gestante, nutriz, adulto e Idoso; recomendações nutricionais. 
Avaliação Nutricional: conceitos, métodos de avaliação nos diferentes ciclos de vida; Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional. Terapia Nutricional: nas patologias cardiovasculares e pulmonares; nas patologias do sistema digestivo e 
glândulas anexas; nas afecções endócrinas e do metabolismo; nas patologias do sistema renal e das vias urinárias; nas 
doenças infectoparasitárias; nos distúrbios metabólicos; na doença neoplásica; na obesidade; nas anemias; no estresse 
metabólico; nas alergias e Intolerâncias alimentares; nas doenças reumáticas; na desnutrição proteico-energética; anemia 
ferropriva; hipovitaminoses; deficiência de iodo. Controle Higiênico-Sanitário: fundamentos microbiológicos; contaminação, 
alteração e conservação de alimentos; Toxinfecções. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
ODONTÓLOGO 
Exodontia; Procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte; urgências e emergências. Acidentes e complicações em 
cirurgia bucomaxilofacial; Princípios gerais de traumatologia bucomaxilofacial; Instrumental cirúrgico; Anestesiologia. Bases 
farmacológicas da terapêutica medicamentosa em odontologia; prevenção e controle da dor; uso clínico de medicamentos; 
mecanismos de ação e efeitos tóxicos dos fármacos, receituário; Técnicas radiográficas intrabucais; Métodos de localização 
radiográfica; Interpretação radiográfica das patologias orais. Cárie dentária e seqüelas; Diagnóstico e urgência em 
Endodontia; diagnóstico e tratamento das alterações pulpares e periapicais; Terapia pulpar em dentes decíduos; 
Traumatismos dentários: diagnóstico e medidas terapêuticas. Urgência em Odontologia. Desenvolvimento das Dentições: 
decídua e permanente. Os cuidados odontológicos às gestantes. Uso tópico e sistêmico e do flúor. Infecção cruzada. Métodos 
de controle de infecção e esterilização: técnicas de acondicionamento, desinfecção e esterilização do material e ambiente; 
doenças ocupacionais, medicamentos. Ergonomia e Pessoal auxiliar odontológico. O código de ética odontológico. Alterações 
no desenvolvimento e crescimento das estruturas bucais. Lesões pré-malignas e malignas da cavidade oral; Tumores 
odontogênicos e não-odontogênicos; Cistos odontogênicos e não odontogênicos; Manifestações orais das doenças sistêmicas 
e infecções orais por fungos, vírus e bactérias; Doenças das glândulas salivares; Lesões inflamatórias dos maxilares; Câncer 
bucal: fatores de risco, prevenção e detecção precoce; lesões cancerizáveis. Aspectos semiológicos da prática odontológica: 
anamnese, exames objetivos e complementares. Anestésicos locais, analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos, 
quimioterápicos e coagulantes: uso em odontologia; Tratamento das emergências médicas no consultório dentário; 
Interações medicamentosas de interesse do cirurgião-dentista. Diagnóstico e plano de tratamento em dentística; Preparo do 
campo operatório, isolamento relativo e absoluto do campo operatório – instrumental e técnica; Técnicas de aumento de 
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coroa clínica, cirurgia de cunha distal e proximal, espaço biológico – conceitos e importância; Materiais dentários: resina 
composta, ionômero de vidro, compômeros, amálgama dentário e materiais utilizados na proteção do complexo 
dentinopulpar; Prevenção da cárie dentária e das periodontopatias. ATM e disfunções. 
 
PSICÓLOGO  
Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e 
interpretação de resultados. Políticas de saúde no Brasil: implicações nas práticas clínicas. Técnicas de entrevista. Psicologia 
do desenvolvimento. Psicopatologia geral. Impacto diagnóstico/processo de adoecimento/enfrentamento da doença e 
adesão ao tratamento. Práticas Interventivas clínicas e demandas sociais; Psicossomática. Psicologia social e psicologia sócio-
histórica. Psicologia institucional. Equipes Interdisciplinares. Psicoterapia breve. Teorias e técnicas psicológicas: Psicanálise/ 
Gestalt Terapia/ Behaviorismo/ Reich. Psicoterapia familiar: teoria e técnica. Processo saúde/doença e suas Implicações 
socioculturais. Psicoterapia de grupo. Álcool, tabagismo, outros tipos de dependência química e redução de danos. Código de 
Ética Profissional dos Psicólogos. A clínica da terceira idade. Saúde do trabalhador: conceitos e práticas. Ética e legislação 
profissional. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
PEDAGOGO 
A supervisão escolar: concepção, prática, funções e responsabilidades do supervisor (pedagógicas, administrativas, técnicas e 
político-sociais). Liderança e relações humanas no trabalho do supervisor escolar: tipos de liderança, mecanismos de 
participação; normas e formas organizativas facilitadoras da integração grupal. A pesquisa participante como instrumento de 
inovação e de avaliação do ensinar e aprender: Função da escola: a comunidade escolar e o contexto institucional e 
sociocultural. O processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto Político Pedagógico da 
escola: concepção, princípios, dimensões e eixos norteadores. Planejamento participativo: concepção, construção, 
acompanhamento e avaliação. O currículo e a construção do conhecimento. O processo de ensino aprendizagem: 
competências dos conselhos de classe e deliberativo da escola, relação professor-aluno, bases psicológicas da aprendizagem, 
planejamento de ensino em seus elementos constitutivos (objetivos e conteúdos de ensino; métodos e técnicas, multimídia 
educativa e a avaliação). Metodologia de projetos: teoria e a prática, Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. A 
importância da Formação Continuada: papel do pedagogo na formação continuada dos docentes. Educação Inclusiva: 
conceito e princípios, adaptações curriculares, a escola inclusiva e o papel do pedagogo. 
 
PSICOPEDAGOGO 
Fundamentos da educação e didática. Os parâmetros curriculares. Constituição Federal (arts. 205 a 217 e art. 60 ADCT). Lei 
Federal n°.9394/96 - LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Fundamentos sociológicos. O poder no sistema educacional e o poder na sala de aula. Educação e cidadania. Educação e 
poder. Educação e política. Fundamentos psicológicos. Principais correntes psicológicas. Psicologia social. Desenvolvimento 
do indivíduo na visão psicogenética. Psicanálise e educação. A psicologia da aprendizagem. A filosofia na prática do educador. 
Fundamentos filosóficos. A interdisciplinaridade da psicopedagogia. Assessoramento psicopedagógico na escola. 
 
SOCIÓLOGO 
Fundamentos teórico-metodológicos: fato social e ação social; explicação e compreensão; positivismo e interpretação do 
sentido; História: evolução, progresso e desenvolvimento. Principais conceitos: sociedade e indivíduo; estrutura e função; 
diferenciação social; divisão social do trabalho; estratificação social; dominação social; conflito e mudança social; educação; 
linguagem; cultura: valores, idéias e ideologias; instituições; comportamento; racionalidade e irracionalidade: lei e moral; 
carisma: tradição e modernidade; urbanização. Principais correntes de pensamento sociológico: funcionalismo; marxismo; 
sociologia compreensiva; teoria crítica da sociedade. Sociologia no Brasil - principais temas: cultura brasileira; identidade 
nacional: Estado e poder; estratificação social, dependência e desenvolvimento; movimentos sociais; Estado, sociedade e 
educação. Ética profissional. 
 

ZOOTECNICISTA 
Forragicultura: Formação e manejo de pastagens e capineiras; Principais espécies forrageiras, Métodos de formação, 
Sistemas de pastejo, Conservação de pastagens, Controle de Invasoras; Bovinocultura de corte: Ezoognósia; Nomenclatura do 
exterior, Determinação da idade, Pelagem, Aprumos. Raças Taurinas e Zebuínas; Diferenças morfofisiológicas, Características 
das principais raças com aptidão para produção de carne, Registro genealógico de zebuínos. Manejo produtivo e reprodutivo; 
Manejo de bezerros – Matrizes e reprodutores, Manejo sanitário e alimentar das diferentes categorias animais, Métodos de 
reprodução (Monta natural, Monta controlada, Inseminação artificial, Estação de Monta), Eficiência reprodutiva (Puberdade, 
Idade à primeira cobertura, Número de serviços, Idade ao primeiro parto, Taxa de natalidade, Intervalo de partos, Período de 
serviços, Período de gestação, Período de lactação, Período seco, Taxa de Substituição ou de reforma e vida útil ou produtiva. 
Instalações e equipamentos: Currais, Brete, Tronco de contenção, Silos, Piquetes, Balanças, Máquinas Forrageiras, Tatuador, 
Ferro de Marcação, “Burdizzo” e outros. Bovicultura do leite: Tipo leiteiro; Conformação de uma vaca leiteira, principais raças 
com aptidão para produção de leite. Manejo produtivo e reprodutivo; Manejo de bezerro – novilhas – vacas gestantes – 
vacas secas e reprodutoras, Manejo de ordenhas, Manejo sanitário e alimentar do gado leiteiro, Inseminação artificial, 
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Eficiência reprodutiva. Instalações e equipamentos; Estábulos – Salas de Ordenha – Ordenhadeiras mecânica – Resfriadores 
de leite – Galpões – Silos e outros. Suinocultura: Raças; Características da principais raças. Manejo produtivo e reprodutivo; 
Manejo de leitões recém-nascidos, Manejo de fêmeas nas fases de gestação e lactação, Arroçamento nas diversas fases da 
criação, Idade e peso recomendadas para monta, Detecção do movimento ideal para monta e/ou Inseminação artificial. 
Instalações e equipamentos; higiene e desinfecção, Dimensionamento para as diversas fases da criação. Avicultura: Manejo 
de pintos – frangos – poedeiras – matrizes e reprodutores, Medidas profiláticas, Programas de luz, Alimentação. Instalação e 
equipamentos; Higiene e desinfecção, Dimensionamento de acordo com a faixa etária e aptidão produtiva, Campâmelas – 
Círculos de proteção – Comedouros – Bebedouros – Dedicador . Equideocultura: Tipos de raças; Animais de sela- Tração e 
corridas, Características das principais raças equinas de acordo com as aptidões. Manejo produtivo e reprodutivo; Manejo de 
potros – éguas solteiras – éguas em gestão – Criadeiras e Garanhões, Manejo sanitário e alimentar das diferentes categorias 
animais, eficiência reprodutora. Instalações e equipamentos, Nutrição de Ruminantes e Não Ruminantes: Aspectos 
anatomofisiológicos dos aparelhos digestivos de ruminantes e monogástricos. Principais fisiológicos ligados à Digestão – 
Absorção – Metabolismo e Excreção de Ruminantes e monogástricos. Metabolismo e funções em ruminantes e 
monogástricos; Água, Proteínas, Carboidratos, Lipídeos, Vitaminas e minerais. Cálculo de rações para ruminantes e 
monogástricos. 
 
PROFESSOR I – ENSINO INFANTIL 
Concepções de sociedade, homem e educação; A função social da escola pública; O conhecimento científico e os conteúdos 
escolares; A história da organização da educação brasileira; O atual sistema educacional brasileiro; Os elementos do trabalho 
pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar); Concepção de desenvolvimento 
humano / apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural; procedimentos adequados ao atendimento à criança 
de 0 a 6 anos, referente à saúde, alimentação e higiene; A brincadeira de papéis sociais e formação da personalidade. 
Objetivos da Educação Infantil; Ampliação do repertório vocabular; A criança Pré-Escolar e suas linguagens; Atendimento à 
criança pré-escolar provinda de ambientes pouco estimuladores; Atividade de estimulação para a leitura na pré-escola; A 
educação artística a serviço da criatividade na pré-escola; Sucata, um desafio à criatividade; Situações estimuladoras na área 
do pensamento operacional concreto; O desenvolvimento das percepções: o processo de formação de conceitos; A criança 
pré-escolar e o meio social; Ciências na Educação Infantil - importância; Uma escola Piagetiana; A aprendizagem da 
linguagem e a linguagem como instrumento de aprendizagem; A consciência moral e o espírito cívico segundo Jean Piaget; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; A criança e o número; Avaliação; Planejamento; Projeto Pedagógico: caminho para a 
autonomia; Pedagogia de Freinet; Referencial Curricular Nacional; Como trabalhar a harmonização na pré-escola; A 
importância do lúdico na aprendizagem. Constituição Federal - art. 205 a art. 214. Raciocínio Lógico. Princípios fundamentais 
da contagem. Problemas com as quatro operações (soma, subtração, multiplicação e divisão). Algarismos romanos. 
Problemas com as quatro operações. Medidas de tempo. Noções básicas de Higiene. As Regiões Brasileiras - Aspectos físico, 
econômico e humano da Região Norte; Conhecimentos Básicos de Geografia do Pará e de História do Brasil, de 1985 (Nova 
República) até os dias atuais. A Educação Infantil e seu papel hoje. O papel social da educação infantil; Educar e cuidar; A 
organização do tempo e do espaço na educação infantil; A organização do tempo e do espaço na educação infantil. A 
documentação Pedagógica (planejamento, registro, avaliação); Princípios que fundamentam a prática na educação infantil: 
Pedagogia da infância, dimensões humanas; direitos da infância e relação creche família; As instituições de educação infantil 
como espaço de produção das culturas infantis. Parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil. Parâmetros 
básicos de infraestrutura para instituições de educação infantil. Referencial curricular nacional para a educação infantil. 
Política nacional de educação: pelo direito das crianças de zero a seis anos à educação. 
 
PROFESSOR II – SÉRIES INICIAIS 
A educação e a escola. A relação educação-sociedade. A escola em seu contexto social. O ensino público no ensino 
fundamental e médio. A questão da qualidade do ensino. O aluno da escola pública. A criança e o adolescente - seu 
desenvolvimento cognitivo, emocional e social; sua aprendizagem escolar. As relações sociais da escola pública (professor-
aluno). Os grupos dos alunos. O ensino-aprendizagem da escola pública. Os vários conceitos de ensino. O planejamento 
didático - o que o aluno deve aprender, quem visa aprender, como ensinar, como avaliar a aprendizagem. Metodologia do 
ensino (problematizadora, tradicional, transmissão). Políticas Educativas, organização escolar e descentralização; Currículos e 
o aprender a viver juntos; Convivência e pluralismo. As tendências pedagógicas na educação; Planejamento de ensino e 
projeto pedagógico da escola; O processo de ensino e seus componentes: objetivos, conteúdos, métodos; Avaliação do 
ensino/aprendizagem; Educação inclusiva; Parâmetros curriculares nacionais nas séries iniciais - Temas Transversais; Estatuto 
da Criança e do Adolescente; Artigos 205 a 214 da Constituição Federal; A Lei nº 9.394 / 96, de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Conselhos escolares e legislação educacional. Conhecimentos Sociais: As Regiões Brasileiras - Aspectos 
físico, econômico e humano da Região Norte; Conhecimentos Básicos de Geografia e História. Concepção do ensino de 
História. O saber histórico escolar e sua importância social. Conceitos básicos: o fato histórico, o sujeito histórico e o tempo 
histórico. Eixos temáticos: história local e do cotidiano; e história das organizações populacionais. Conteúdos básicos de 
História do Brasil e do Pará. Procedimentos metodológicos e recursos didáticos no ensino de História. Atividades 
significativas: visitas a museus, exposições, cidades históricas e pesquisas no bairro. O homem e o meio ambiente. Ecologia. 
Higiene e saúde e Preservação ambiental. Conhecimentos/Atualidades/Realidade do Brasil. Concepção do ensino de 
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Geografia. O espaço como construção social e histórica da ação humana. O estudo da paisagem local. Paisagem e natureza 
(transformação, preservação e consequências da ação do homem). Urbano e rural: modos de ser, viver e trabalhar nos dois 
ambientes. O papel das tecnologias, da informação, da comunicação e dos transportes para as sociedades urbanas e rurais. 
Procedimentos metodológicos e recursos didáticos no ensino de Geografia. Matemática Básica: Operações Elementares no 
Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão; Potenciação; Mínimo Múltiplo Comum e Máximo 
Divisor Comum; Expressões Numéricas; Regras de Três Simples; Porcentagem; Unidades de Comprimento; Noções de áreas 
de figuras Geométricas Planas. Algarismos Romanos. Operações com unidades de tempo. Raciocínio Lógico. A Matemática 
nos anos iniciais da Educação Básica. Noções de conjunto. Alfabetização matemática: o pensamento lógico-matemático e a 
construção do número. Leitura, escrita e composição dos números. Números naturais e sistema de numeração decimal. 
Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Números racionais representados sob a forma 
de fração e decimal. Grandezas e medidas. Noções de geometria: espaço e forma. A resolução de problemas e o processo de 
ensino-aprendizagem da Matemática. Tratamento da informação: leitura e interpretação de informações contidas em 
imagens, tabelas e gráficos. Ciências: O ensino de ciências nos anos iniciais da Educação Básica. A abordagem interdisciplinar 
no ensino de ciências. Conteúdos básicos das ciências naturais que são objetos do ensino-aprendizagem nos anos iniciais: 
noções de biologia, física e química. Blocos temáticos: ambiente; ser humano e saúde; e recursos tecnológicos. A Terra e o 
Universo. Temas transversais: meio ambiente; saúde; e orientação sexual. O papel da experimentação no ensino de ciências. 
Língua Portuguesa: O ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais da Educação Básica. O desenvolvimento da oralidade no 
cotidiano escolar. A apropriação da escrita no cotidiano escolar. O ensino de gramática nos anos iniciais. A prática da leitura: 
objetivos, finalidades e compreensão de textos. Produção de textos e a prática pedagógica (tipologia, suportes e gêneros 
textuais). A literatura nos anos iniciais da Educação Básica. 
 

PROFESSOR DE ARTES 
História e metodologia do ensino de Arte. A arte e a educação. O ensino da arte no currículo: legislação e prática. O 
conhecimento artístico como produção e fruição. Arte, linguagem e comunicação. Teoria e prática em arte na escola. 
Elementos básicos das linguagens artísticas. Diversidade das formas de arte e concepções estéticas da cultura regional, 
nacional e internacional. ARTE E EDUCAÇÃO: O papel da arte na educação; o professor como mediador entre a arte e o 
aprendiz; o ensino e a aprendizagem em arte; fundamentação teórico-metodológica; o fazer artístico, a apreciação estética e 
o conhecimento histórico da produção artística da humanidade, na sala de aula. O currículo de arte no ensino fundamental. 
Folclore piauiense e nacional. A cultura popular e o folclore na escola. Diversidade cultural no ensino de artes. Educação 
Musical. O ensino de música no Ensino Fundamental. A importância do ver, fazer e pensar o processo artístico na educação 
escolar. A especificidade do conhecimento artístico e estético; A produção artística da humanidade em diversas épocas, 
diferentes povos, países, culturas; identidade e diversidade cultural; A contextualização conceitual, social, política, histórica, 
filosófica e cultural da produção artístico-estética da humanidade. ARTE – LINGUAGEM: O homem - ser simbólico; arte: 
sistema semiótico de representação; os signos não verbais; as linguagens da arte: visual, audiovisual, música, teatro e dança; 
construção/produção de significados nas linguagens artísticas; leitura e interpretação significativas de mundo; a fruição 
estética e o acesso aos bens culturais; percepção e análise; elementos e recursos das linguagens artísticas; Conceito de Arte. 
Análise e interpretações da linguagem artística. Metodologia do ensino da arte. História da arte: Renascimento, Barroco e 
Impressionismo. O barroco no Brasil. Artes plásticas no Brasil. Cores. Teatro na educação fundamental. Expressão corporal. 
Manifestações artísticas populares do Brasil. Arte: Significado da Arte, O Artista e a Obra de Arte na História; Conteúdos, 
Metodologia e Procedimentos Escolares em Arte: O que estudar em Arte, Como estudar arte na Escola, Aprendizagem 
Significativa, O Papel do professor, A cultura na formação dos professores de arte, As tendências pedagógicas no ensino das 
Artes; Avaliação como processo na Arte: Avaliando a criação/produção: teatro, música, dança; Avaliando a 
percepção/análise: o teatro, a música, dança, artes visuais; O Papel Social da Arte: As manifestações artísticas como inclusão 
social, e educação para as relações étnicos- raciais através da dança, do teatro, da música, artes visuais. PCN’s. Diretrizes 
Curriculares para o Ensino de Artes. 
 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS 
A Terra no Universo. Hipóteses sobre a origem da Terra, localização no Sistema Solar. Condições específicas do planeta Terra 
que permitem a vida. Movimentos de translação e rotação, movimentos aparentes dos astros e diferenças nas durações dos 
dias e das noites dependendo do local e da época do ano. Ambiente e vida. Biosfera e relações de interdependência, 
biociclos. Características gerais comparativas entre os grupos animais e vegetais e sua adaptação ao meio ambiente; relações 
entre os seres vivos de um ecossistema: predação, cooperação, mutualismo. Fatores abióticos no ecossistema, cadeia 
alimentar e transferência de energia, interferência dos seres humanos nos ciclos vitais dos ecossistemas: desmatamento, uso 
de agrotóxicos, lançamento de resíduos, exploração inadequada do solo. Poluição, chuva ácida, efeito estufa e camada de 
ozônio. Doenças causadas por microorganismos e vermes parasitas: ciclo biológico, contágio, sintomas e prevenção. 
Necessidades vitais de animais e vegetais: obtenção de alimentos e respiração. Seres humanos e saúde. Reprodução e 
hereditariedade, clonagem e transgênicos. Temas da sexualidade: métodos contraceptivos, gravidez na adolescência, 
doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, funcionamento dos órgãos reprodutores masculino e feminino. Aspectos morfo-
fisiológicos básicos da digestão, respiração, circulação, excreção, sistema nervoso, sistema endócrino, órgãos dos sentidos, 
sistema ósseo-muscular e sistema imunológico. A saúde do homem e o ambiente, contaminação por agentes biológicos, 
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doenças infecto-contagiosas e parasitoses. Sociedade e tecnologias. Água no ecossistema: ciclo da água, propriedades físicas 
da água (pressão, empuxo, densidade e tensão superficial e aplicação na construção de barcos e submarinos), água como 
solvente universal e misturas, tratamento da água para consumo humano. Energia no ecossistema, fluxo da energia no 
ambiente: transformação e conservação da energia solar em energia química, armazenamento de energia em combustíveis 
fósseis. (Fotossíntese, carvão, petróleo). Solo no ecossistema, composição do solo, agentes de transformação do solo. O 
átomo: características dos átomos. Método científico: substâncias químicas e suas propriedades, reações químicas. 
Eletricidade e magnetismo. Metodologia de Ensino de Ciências. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Relações Fundamentais: Educação Física e Educação; Educação Física e Motricidade Humana; O processo do 
desenvolvimento motor. Nutrição e atividade física. Educação Física e Movimento Humano; Educação Física e Cultura 
Corporal; Educação Física e Esporte; Educação Física e Saúde; Educação Física e Sociedade; Educação Física e Cidadania. 
Características da Educação Física Curricular e Não-Curricular. Educação Física como fator de conhecimento e educação no 
Ensino Fundamental. Possibilidades de experiências corporais: Brincadeira; Jogo; Jogo esportivo; Esporte; Movimentos 
básicos; Ginástica; Dança. Possibilidades de experiências prático-teóricas; cognitivas, sociais e afetivas: a 
lucidez/lazer/recreação; O esforço, sacrifício, castigo; A competição / cooperação / sociabilização; A reflexão / análise / 
compreensão / síntese da realidade físico-corporal. Educação Física e PNEE'S. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para à 
área de Educação Física na Educação Básica (Infantil, Fundamental e Médio). O papel pedagógico da Educação Física na 
constituição dos sujeitos, da sociedade e do mundo. Composição Corporal. Avaliação Antropométrica. Aquecimento 
Neuromuscular. Alongamento Muscular. Conhecimento sobre Aptidão Física. Influência das Atividades Físicas e Recreativas 
na Melhoria da Qualidade de Vida. Esportes (regras oficiais), jogos, lutas e ginásticas; Jogos educativos (motores, sensoriais e 
de raciocínio).  Atividades rítmicas e expressivas. Aspectos históricos da Educação Física. Hábitos posturais. Esporte e ética. 
Socorro de urgência aplicado a educação física. A técnica, a tática e a competição. 
 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
A Geografia: conceituação, divisão e importância. As correntes da Geografia. Os métodos de análise empregados na análise 
geográfica. Principais elementos de um mapa. As curvas de nível na análise físico-geográfica. O espaço geográfico e a sua 
dinâmica ambiental e social. Paisagem rural. Os solos e as atividades agrícolas. Os climas e as atividades agrícolas. Os 
principais sistemas agrícolas do mundo. Paisagem urbana. Funções urbanas e redes de cidades. Problemas ambientais das 
grandes cidades. A infra-estrutura urbana. A fisionomia da superfície terrestre. A geocronologia. A Terra no Espaço. A 
Litosfera. A Atmosfera e Climas. A Hidrosfera. A vida vegetal e animal da Terra. A dinâmica da litosfera e os seus efeitos 
geológicos e geográficos. Orientação e Coordenadas Geográficas. Geografia da População. Geografia Urbana. Meio Ambiente 
e Políticas Ambientais. A gênese a evolução do relevo terrestre. A compartimentação do relevo terrestre. Os corpos rochosos 
e os solos. A dinâmica atmosférica e os tipos climáticos. A dinâmica das superfícies líquidas. A população mundial. A 
distribuição e os movimentos da população na superfície terrestre. A população e as atividades econômicas. O ser humano e 
a utilização dos recursos naturais. A população e o meio ambiente. Reconhecimento dos Domínios: O domínio Amazônico, O 
domínio da Caatinga, O domínio do cerrado, O domínio da araucária, O domínio da Pradaria, O domínio dos Mares de 
Morros, As faixas de transições, Os Continentes: Europa, Ásia, África, América – quadro natural, histórico, geopolítico, 
humano, econômico e social, Oceania: quadro natural, histórico, geopolítico, humano, econômico e social, As Regiões 
Polares: quadro natural, humano, e pesquisas científicas. Os conflitos étnicos. As ações em defesa do meio ambiente. Os 
problemas ambientais e suas causas. As catástrofes ambientais naturais e de causas antrópicas. As áreas de economia 
subdesenvolvida. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento. A América Latina, a África e a Ásia. Nacionalismos, 
separatismos e os focos de tensão mundial. As áreas de economia desenvolvida. Os blocos econômicos e os interesses 
políticos. Os aspectos econômicos e políticos da União Europeia. O crescimento industrial do Japão. A América Anglo-
Saxônica. A Europa. A Divisão Internacional do Trabalho e da Produção. O Estado Nacional e a Globalização. O Capitalismo e a 
formação do espaço geográfico mundial. Guerra Fria e a nova ordem mundial. As mudanças no mundo globalizado: 
ambiente, tecnologia, economia e sociedade; os blocos econômicos e as potências atuais. Geografia do Brasil: quadro 
natural, histórico, geopolítico, humano, econômico e social; a modernização e a inserção do Brasil no mundo globalizado. O 
espaço geográfico brasileiro. Os principais aspectos do quadro natural brasileiro. A questão ambiental no Brasil. A ocupação 
produtiva do espaço brasileiro. O crescimento e a dinâmica da população brasileira. A urbanização no Brasil. A agricultura 
brasileira. Os conflitos agrários. Aspectos sociais e econômicos da Reforma Agrária. Os desequilíbrios regionais no país. 
Aspectos geográficos das grandes regiões brasileiras, segundo a classificação do IBGE. A Região Norte do Brasil. Os elementos 
mais expressivos do quadro natural da região norte. Os principais problemas sociais e econômicos da Região. China. 
Atualidades: internacional e nacional. Geografia do PARÁ e do município de Canaã dos Carajás (Origem; História Política; 
Divisão Política Administrativa; Economia; Desenvolvimento Urbano; Educação; Saúde; Ação Social; Cultura e Patrimônio). 
Ensino de Geografia: O processo de ensino e aprendizagem em Geografia: concepções, situações didáticas, contrato e 
transposição didática, avaliação formativa, categorias geográficas, tempo didático; A pedagogia das competências e a 
pedagogia dos projetos: contextualização e interdisciplinaridade no ensino da Geografia. A utilização dos documentos 
cartográficos (mapas, gráficos e tabelas) no ensino de Geografia.  
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PROFESSOR DE HISTÓRIA 
História: Disciplina científica e disciplina curricular; Fontes históricas multiplicidade. A origem do homem. Sociedades 
Primitivas: Localização, atividades econômicas, estrutura social, crenças, arte e cotidiano nessas sociedades. Pré-história 
brasileira. As populações indígenas primitivas do Brasil. As populações indígenas primitivas do Norte e de Pará: organização 
econômica e social, cotidiano dessas populações. Sociedades da Antiguidade Oriental: Egito Antigo, Mesopotâmia e o povo 
Hebreu. Localização, estrutura econômica, social e estrutura política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas 
sociedades. Sociedades da Antiguidade clássica: Grécia e Roma: Localização, estrutura econômica, social e política, 
imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas sociedades. Formação e crise da economia escravista. O direito 
romano. O cristianismo. A Europa Medieval: transição do escravismo antigo para o Feudalismo: Feudalismo: economia, 
sociedade e organização política, consolidação. Crise do Feudalismo e a transição para o capitalismo: renascimento urbano e 
comercial e as corporações de ofício. A época moderna: as transformações sociocultural, política, econômica e tecnológica. 
Expansão ultramarina e comercial, mercantilismo. Renascimento, Humanismo, Reforma Protestante e Contra-reforma. 
Formação dos estados nacionais, características e os casos clássicos de absolutismo e de despotismo esclarecido. O 
Iluminismo e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial. O sistema colonial: o pacto colonial, suas características, políticas 
e econômicas na América Colonial. O Brasil Colonial: A economia açucareira e mineira. A sociedade açucareira e mineira. 
Administração colonial e o escravismo colonial. As contradições do sistema colonial e as conjurações. O processo de 
Independência: A corte portuguesa no Brasil. As tentativas de recolonização e a independência. O Império brasileiro: Primeiro 
Império: construção do Estado brasileiro pós-independência. Constituição de 1824. Confederação do Equador. Período 
Regencial. Segundo Império: economia cafeeira. Guerra do Paraguai. Transição do trabalho escravo para o trabalho livre. 
Abolicionismo. Movimento republicano e a Proclamação da República. O Brasil República: Primeira República (1889 - 1930): 
características políticas; situação econômica; crises políticas. Da revolução de 1930 ao Estado Novo (1937-1945): 
características políticas e econômicas. De 1945 aos tempos atuais: transformações sociais, culturais, econômicas e 
tecnológicas. A época contemporânea: consolidação e expansão do capitalismo: O imperialismo: características gerais; a nova 
corrida colonial; os conflitos e alianças que antecederam as duas guerras mundiais. A crise de 1929 e sua repercussão no 
Brasil. O mundo pós 1945: a descolonização da Ásia e da África, a Guerra Fria e a nova ordem geopolítica mundial. A 
globalização da economia e a era da informação. Ensino de História: Conceitos fundamentais do ensino da História. O 
processo de ensino e aprendizagem em História: concepções, situações didáticas, contrato e transposição didática, avaliação 
formativa, análise de erros, tempo didático. A pedagogia das competências e a pedagogia dos projetos: contextualização e 
interdisciplinaridade no ensino da História. Atualidades internacional e nacional. História do PARÁ e do município de Canaã 
dos Carajás (Origem; História Política; Divisão Política Administrativa; Economia; Desenvolvimento Urbano; Educação; Saúde; 
Ação Social; Cultura e Patrimônio). 
 
PROFESSOR DE INGLÊS 
Concepções sobre o ensino-aprendizagem de Língua Inglesa. Tendências Pedagógicas: métodos e abordagens de ensino 
(Grammar-Translation; The Audio-Lingual Method; Community Language Learning; Communicative Approach; Collaborative 
Learning). Interculturalidade e Interdisciplinaridade no ensino de Língua Inglesa. Compreensão e Produção de Textos em 
Língua Inglesa. Fonologia, Ortografia e Morfossintaxe. Artigos; substantivos (gênero, número, caso genitivo, composto 
"countable" e "uncountable"); Pronomes (pessoais retos e oblíquos, reflexivos, relativos); Adjetivos e pronomes possessivos, 
interrogativos, indefinidos, demonstrativos; Adjetivos e advérbio (ênfase nas formas comparativas e superlativas); 
preposições; Verbos (tempos, formas e modos: regulares, irregulares, "nonfinites", modais; formas: afirmativa, negativa, 
interrogativa e imperativa; forma causativa de "have", "question tags") "Phrasal verbs" (mais usados); Numerais; Discurso 
direto e indireto; grupos nominais; Períodos simples e compostos por coordenação e subordinação (uso de marcadores de 
discurso); Competências para ensinar/aprender. Reflexões e ações do professor de Língua Inglesa. Aspectos metodológicos 
teóricos e práticos ligados à abordagem do ensino-aprendizagem da língua inglesa. 
 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Análise Textual: O tema ou a ideia global ou tópico de parágrafos; Argumento principal defendido pelo autor; O objetivo ou 
finalidade defendido pelo autor; Elementos característicos de cada tipo e gêneros textuais - literários e não-literários; Função 
da linguagem; Paráfrase: fidelidade aos segmentos de origem; Relações de intertextualidade; Informações explícitas e 
implícitas veiculadas; Níveis de linguagem; Relações lógico-discursivas (causalidade, temporalidade, conclusão, comparação, 
finalidade, oposição, condição, explicação, adição, estabelecidas entre parágrafos, períodos ou orações); Coesão e coerência;  
Relação de sentido entre palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia); Efeitos de sentido pretendidos pelo uso de recursos 
lexicais e gramaticais; Usos metafóricos e metonímicos das palavras e expressões; Língua oral e língua escrita; Implicações 
sócio históricas dos índices contextuais e situacionais na construção da imagem de locutor e interlocutor (marcas dialetais, 
níveis de registros, jargão, gíria). Análise Linguística: Gramática normativa, descritiva e internalizada; Concepção de erro; 
Processo de formação de palavras; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e nominal; 
Ortografia, acentuação e pontuação. Figuras de linguagem: pensamento, sintaxe e palavra. Teoria Literária: Conceito de 
Literatura; Estilos de época; Movimentos literários. Literatura Brasileira: Literatura colonial; Barroco; Arcadismo; 
Romantismo; Realismo; Naturalismo; Parnasianismo; Simbolismo; Pré-Modernismo; Modernismo; Tendências 
Contemporâneas. Ensino da Língua Portuguesa: O trabalho com a oralidade na escola; Ensino e avaliação em leitura; Ensino e 
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avaliação na produção de texto; Ensino e avaliação de gramática. Semântica. Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, 
hiperônimos e hipônimos. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o 
período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, 
concordância e colocação. Ocorrência de crase. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
Números e suas operações: Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, propriedades, 
problemas. Números: multiplicidade, divisibilidade, fatoração, MDC e MMC, representações, relações de ordem, reta 
numérica, intervalos. Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem, divisão proporcional, juros, regra de três simples e 
composta. Geometria (elementos geométricos, ângulos, figuras geométricas, área e perímetro): Geometria plana: conceitos 
fundamentais, a reta e suas partes, ângulos, polígonos regulares e quaisquer, circunferência e círculo, relações métricas, 
teorema de Pitágoras, semelhança, teorema de Tales, relações trigonométricas, leis dos senos e cossenos. Geometria 
espacial: posições relativas de pontos, retas planos no espaço tridimensional, figuras espaciais e suas grandezas, princípio de 
Cavalieri. Geometria analítica: sistema cartesiano, pontos, retas, planos, circunferências, equações, intersecções, posições 
relativas. Grandezas e medidas: Comprimento, massa, tempo, área, volume, armazenagem (Kb, Gb, etc.), grandezas 
compostas (kWh, Km/h, etc.). Álgebra e funções: Equações do 1º e 2º grau, inequações e sistemas: lineares, quadráticas, 
exponenciais e logarítmicas, resolução de problemas. Funções do 1º e 2º grau: representações gráficas e algébricas, domínio, 
imagem, máximos e mínimos, funções lineares, quadráticas, exponenciais e logarítmicas. Funções trigonométricas: seno, 
cosseno e tangente. Progressões aritméticas e geométricas, princípio multiplicativo, permutações, arranjos e combinações. 
Matrizes e determinantes: operações com matrizes, matriz quadrada, matriz inversa, cálculo de determinantes. Polinômios: 
operações, raízes, decomposição, teorema fundamental da álgebra. Estatística e probabilidade: Médias, tabelas, gráficos, 
probabilidade. Ensino de Matemática: O processo de ensino e aprendizagem em Matemática: concepções, situações 
didáticas, contrato e transposição didática, avaliação e análise de erros, campos conceituais, tempo didático. Aspectos 
didáticos e cognitivos relativos a: número e operações, geometria, grandezas e medidas, álgebra e funções; estatística e 
probabilidade. 
 
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO  
Diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Fundamental: conhecimento religioso; Ensino Religioso nos ciclos. O Ensino 
Religioso nas leis de ensino a partir da concepção religiosa; currículo: pressupostos; objetivos; interdisciplinaridade; 
concepção; correlação da disciplina na área de conhecimento da educação religiosa; metodologia e didática; avaliação. Ética. 
Respeito mútuo. Justiça. Solidariedade. Diálogo. Desenvolvimento moral. Caracterização histórica das tradições das grandes 
religiões (hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo e islamismo) nos seguintes registros: crenças, livros sagrados, lugares 
sagrados e de oração, gestos e ritos, festas religiosas, fundadores, organização institucional, valores éticos, símbolos 
sagrados. Bíblia Sagrada. 
 

NÍVEL MÉDIO e TÉCNICO 
LINGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
Interpretação e Compreensão de texto. Bases da Semântica e estilística. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Emprego de 
letras e divisão silábica. Pontuação. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo 
verbais. Sintaxe. Concordância Nominal e Verbal. Significado das palavras: sinônimos, antônimos. Denotação e Conotação. 
Crase. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: coordenação e subordinação. Figuras de Linguagem. Fonologia. 
 
MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com os conjuntos numéricos: adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; Equação e inequação do 1º grau; Equação do 2º grau; Fatoração; 
Porcentagem; Juros simples e compostos; Descontos; Relações e Funções; Área, perímetro, volume e densidade; Área das 
figuras planas; Sistema decimal de medidas; Polígonos e circunferência; Razões e proporções. Lógica. Expressões. 
 
INFORMÁTICA – (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
Componentes básicos de um computador: CPU, Memória e Periféricos. Sistema Operacional Windows XP. Microsoft Office: 
Word; Excel. Conceitos básicos de Internet. Internet Explorer e Mozilla Firefox. Noções de Utilização do MS Outlook – Envio e 
recebimento de mensagens (incluindo a utilização de arquivos anexos); Localização de mensagens nas pastas; Organização das 
mensagens em pastas e subpastas; Manutenção do catálogo de endereços; Nota sobre as versões dos softwares: MS Windows 
XP; MS-Word 2007 e MS-Excel 2007, MS-Outlook Express versão 6.0; MS-Internet Explorer: versão 6.0 ou posterior. Mozilla 
Firefox versão 3.0 ou superior. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
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Aspectos gerais da redação oficial; Gestão de Qualidade (Ferramentas e Técnicas); Administração e Organização; Serviços 
Públicos (Conceitos - Elementos de Definição - Princípios - Classificação); Atos e Contratos Administrativos; Empresa 
Moderna; Empresa Humana; Relações Humanas e Interpessoais; Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal; Lei nº 8.666/93 e alterações promovidas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98. Higiene e segurança do trabalho; Estrutura 
Administrativa Municipal. Administração: de materiais, financeira, de recursos humanos, da produção. Planejamento: 
orçamento, programas, planos e projetos. Gestão: habilidades e competências gerenciais, comunicação e estilos gerenciais. 
Atendimento ao público. Meios de Comunicação. Abreviações. Agenda. Comunicação e Relações Públicas. Comunicação 
telefônica. Uso de equipamentos de escritório. Uso de aparelhos de fax e máquinas reprográficas. Noções de uso dos 
serviços de telefonia. Noções de software de controle de ligações. Noções de arquivamento e procedimentos 
administrativos. Elaboração e manutenção de banco de dados. Noções de estoque. Meios de transporte. Liderança e poder; 
motivação. Atas. Ofícios. Memorandos. Cartas. Certidões. Atestados. Declarações. Procuração. Recebimento e remessa de 
correspondência oficial. Hierarquia. Impostos e Taxas. Requerimento. Circulares. Siglas dos Estados da Federação. Formas de 
tratamento em correspondências oficiais. Tipos de correspondência. Atendimento ao Público. Portarias. Editais. Noções de 
protocolo e arquivo. Índice onomástico. Assiduidade. Disciplina na execução dos trabalhos. Relações humanas no trabalho. 
Formas de tratamento. Decretos. Organograma. Fluxograma. Poderes Legislativo e Executivo Municipal. Leis Ordinárias e 
Complementares. Constituição Federal Art. º 6º a 11º e art. 39º a 41º. Uso de correio eletrônico. Princípios que regem a 
Administração Pública. Ética no Serviço Público. Princípios de Arquivologia. Licitações e Contratos: conceitos, princípios, 
características, fases, lei 8.666 de 21/06/93 e modificações. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS DE BIBLIOTECA ESCOLAR 
Noções básicas de Biblioteca, tipos de Biblioteca, organização funcional; Acervo, noções básicas de seleção/aquisição e 
tratamento técnico, guarda e preservação do acervo; tipos de catálogos; registro de obras (tombamento); preparo físico do 
material; obras de referência; bases de dados bibliográficas; Atendimento ao usuário; conhecimentos básicos de circulação e 
empréstimo; levantamentos bibliográficos; orientação a consulta e pesquisa; serviços de referência; sistema de classificação; 
Normatização de documentos conforme ABNT. Motivação e Liderança. Comunicação e Relações Públicas. Elaboração e 
manutenção de banco de dados. Conhecimentos básicos de informática, Word, Excel e Powerpoint (2007), formatação de 
textos e planilhas. Sistema Operacional Windows, operações com arquivos (copiar, colar, etc), principais atalhos dos 
programas. Conhecimentos básicos de internet, envio e recepção de e-mails e pesquisas na internet. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: Da Sinalização de Trânsito, Da Engenharia de Trafego, da Operação, da Fiscalização e do 
Policiamento Ostensivo de Trânsito Dos Veículos, Do Registro de Veículos, Do Licenciamento, - Da Condução de Escolares, Da 
Habilitação, Das Infrações, Das Penalidades, Das Medidas Administrativas, Do Processo Administrativo, Sinalização. 
 
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Conceitos básicos de doenças transmissíveis: endemias, epidemias, hospedeiros, portador, período de incubação e de 
transmissibilidade. A defesa do organismo: vacinas. Períodos de incubação e contágio, formas de contágio das seguintes 
doenças: amebíase, ancilostomíase, febre tifóide, cólera, conjuntivite, difteria, sarampo, tuberculose e brucelose. Definição, 
sintomas principais, cuidados e prevenção das seguintes doenças: diarréia, cólera, febre tifóide, parasitoses, tuberculose, 
conjuntivite e meningite. Higiene bucal. Toxicomanias, alcoolismo e tabagismo. Agravos à saúde da população. Normas sobre 
noções: coleta e destino dos excrementos e do lixo; proteção das águas; higiene da alimentação; proteção dos alimentos; 
saneamento da zona rural; disposições gerais de saneamento; estatística sanitária; e educação sanitária. Construção, 
ampliação, reforma e reconstrução em: estabelecimento de trabalho em geral; escolas e internatos; hospitais e 
estabelecimentos de assistência médica hospitalar e cemitérios. Profilaxia e Política de Saúde Animal; legislação de defesa 
sanitária animal; conhecimentos básicos de epidemiologia; sanidade animal: enfermidade que acontecem os animais; 
procedimentos de diagnósticos, prevenção e controle. Legislação de defesa sanitária animal; enfermidades transmissíveis; 
Saúde Pública e principais zoonoses; A defesa do organismo animal: principais vacinas. Períodos de incubação e contágio, 
formas de contágio das principais doenças animais; estatística sanitária; educação sanitária. Construção, ampliação, reforma 
e reconstrução em: estabelecimento de trabalho de acomodação animal em geral. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS 
Noções de Direito Tributário: Introdução ao direito tributário. Fontes do direito tributário. Tributo e sua classificação. 
Legislação Tributária: Normas Gerais de Legislação Tributária (Da Obrigação Tributária, Da Responsabilidade Tributária, Do 
Crédito Tributário, Da Constituição do Crédito Tributário, Da Suspensão do Crédito Tributário, Da Extinção do Crédito 
Tributário, Da Exclusão do Crédito Tributário, Das Garantias e Privilégios do Crédito Tributário, Das Infrações e Penalidades, 
Da Administração Tributária, Da Decisão em Primeira Instância, Da Decisão em Segunda Instância, Dos Recursos, Da Execução 
das Decisões Finais). Competência Tributária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios - suas atribuições; Fato 
Gerador; Ativo. Capacidade Tributária, Preferência. IPTU: O seu Fato Gerador, Sujeito Passivo e Ativo. Imposto de 
Transmissão "inter-vivos": Fato Gerador, não incidência e isenção. Taxas, Poder de Polícia, Prestação de Serviços. 
Contribuição de Melhoria: Finalidade, Fato Gerador, Requisitos à aplicabilidade. Finalidade das Infrações e Penalidades. 
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Higiene Pública: Conceito, Abrangência, Estabelecimentos e locais sujeitos à Fiscalização. Da Ordem Pública: Costume, 
Segurança, Diversões. Do Trânsito Público; Constituição Federal - Artigos 145 a 158. Princípios da Administração Pública. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS 
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente; Declaração Universal dos Direitos Humanos;;  Plano Nacional de Promoção, 
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Plano Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes; Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil; 
Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua; Lei nº 11.240/2006 (Maria da Penha); Lei nº 
10.741/2003 – Estatuto do Idoso; Decreto nº 3.298/1999 – Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 
Solos: textura, estrutura, composição; coleta de amostra; recuperação. Fertilização: fórmulas, orgânicas, químicas, 
defensivos: aplicação e uso/curvas de nível, uso de níveis na lavoura, principais culturas (seleção de sementes, plantio, 
adubação, colheita, beneficiamento, pragas e doenças). Soja, trigo, milho, mandioca, feijão. Olericultura, fruticultura, noções 
de extensão rural: métodos de extensão, individual, grupal, massal. Forragicultura, pastagens de gramíneas e leguminosas, 
silvicultura: árvores nativas e árvores exóticas, árvores ornamentais e produção extrativista, manejo de mudas, máquinas 
agrícolas: uso adequado dos implementos, regulagem, plantadeira, colheitadeira, pulverizadores, administração rural, 
elaboração de projetos: custos e orçamentos agropecuários.Noções de Zootecnia: reprodução, nutrição, manejo de rebanho 
(de pequenos, médios e grandes animais), defesa sanitária e inseminação artificial. Instalações: instalações para animais. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Bases filosóficas da questão ambiental; Fundamentos da questão ambiental; Fundamentos da 
ecologia; Política de Educação ambiental nas escolas e na comunidade; Métodos e Técnicas de análise ambiental; Estrutura e 
funcionamento do ensino ambiental; Didática; Diagnóstico ambiental; Impacto ambiental - análise e relatórios; Trabalho e 
cidadania; Gestão de recursos naturais. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE: Direito ambiental; Economia ambiental; 
Desenvolvimento sustentável; Qualidade e meio ambiente; Saúde, segurança e meio ambiente; Planejamento urbano; 
Políticas Públicas sócio-ambientais; Noções sobre a Lei nº 9.605, Lei de Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de 1998; 
Resolução nº 20 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) de 18 de junho de 1986. Ciências do Ambiente. 
Projetos Ambientais. Legislação Ambiental. Hidrogeologia. Hidrologia. Geomorfologia e Uso e Ocupação do Solo. Biomas. 
Ecossistemas. Geoquímica Ambiental. Climatologia. Avaliação de Impactos Ambientais. Planejamento e Implantação de 
Sistemas de Gestão Ambiental. Recuperação de Áreas Degradadas. Pedologia. Análise de Química do Solo, Ar e Água. 
Hidráulica. Controle de Poluição das Águas. Controle de Poluição Atmosférica. Saúde Pública. Planejamento dos Recursos 
Hídricos. Obras Hidráulicas. Conhecimento das normas ISO 9002:2000. PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 
Sistemas de Gestão Ambiental; Estudo da Paisagem Urbana; Gerência, planejamento e financiamento de Projetos 
Ambientais; Gestão das tecnologias limpas e reciclagem; Ecopedagogia; Ecopublicidade. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 
Obtenção e conservação de amostras biológicas destinadas à análise: técnicas, anticoagulantes usados, fatores de 
interferência na qualidade das análises. Equipamentos de uso em laboratório, pesagens, volumétrica, microscopia 
(fotometria-leis de absorção da luz). Princípios bioquímicos implicados nas principais dosagens sangüíneas: glicídios, lipídios, 
protídeos, componentes inorgânicos, uréia, creatinina, bilirrubinas e enzimas hepáticas. Urina : análise qualitativa, 
quantitativa e sedimento. Parasitologia Humana: principais métodos para pesquisa de parasitas intestinais; Hematozoários: 
características morfológicas e ciclo evolutivo. Bacteriologia Humana: métodos bacteriológicos de identificação dos principais 
agentes etiológicos das infecções genitais, urinárias, respiratórias e das meninges; principais meios de cultura, técnicas de 
coloração, coprocultura, teste de sensibilidade a antibióticos; hemocultura. Imunologia Clínica: reação de precipitação; 
fixação de complemento; aglutinação. Técnicas Hematológicas: câmara de contagem; identificação e contagem das células 
sangüíneas: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e principais células do sangue periférico; contagem de plaquetas e 
reticulóides; principais colorações; métodos de dosagem da hemoglobina; hematócrito; índices hematimétricos; prova de 
falcização; curva de resistência globular osmótica; célula L.E. Coagulação: tempo de sangramento e de coagulação; prova do 
laço; retração do coágulo; tempo de protombina; tempo de tromboplastina parcial ativada; tempo de trombina; fibrinogênio. 
Tipagem Sangüínea: sistema ABO; fator Rh. Noções de higiene e assepsia. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 
Conhecimentos específicos em técnicas básicas: importância da limpeza terminal, concorrente e arrumação de cama, higiene 
oral e corporal, prevenção de deformidade e úlcera de pressão, controles de sinais vitais, controle de eliminações e 
ingestões, balanço hídrico. Enteroclisma e Enema. Posições para exame, oxigenoterapia, cuidados para coleta de sangue, 
fezes eurina. Ergonometria. Princípios de infecção hospitalar, técnicas de curativo, administração de dietas. Cuidados com 
drenagens. Assistência de enfermagem em centro cirúrgico, centro obstétrico. Central de material e esterilização: conceitos 
de desinfecção e esterilização, procedimentos, cuidados com materiais e soluções utilizadas, tipos de esterilização, 
armazenamento e transporte. Noções de farmacologia, interações medicamentosas e reações adversas, hemoterapia e 
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cuidados específicos na administração. Medicações: parenteral e enteral: diluições, rediluições, gotejamento de soro e vias 
de administração. Noções de imunização, cadeia de frio, tipos de vacina: dose e via de administração, esquema de vacinação 
do ministério da saúde, doenças de notificação compulsória. Noções de enfermagem nas urgências e emergências: primeiros 
socorros, hemorragias, choques, traumatismos e queimaduras. Noções de enfermagem à pacientes com afecções dos 
sistemas: respiratório, cardiovascular, digestório, renal, urinário, reprodutor, músculo-esquelético, neurológico e nos órgãos 
dos sentidos. Noções de assistência de enfermagem nas moléstias infectocontagiosas. Noções de enfermagem a portadores 
de patologias clínicas e cirúrgicas. Código de Ética. Política de Saúde e Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE BUCAL 
Flúor; Cariologia; Selamento de Cicatrículas e Fissuras; Cronologia Erupção Permanente; Cronologia Erupção Decíduo; 06 - 
Nomenclatura Dentição Decídua e Dentição Permanente; Preparo de Instrumentais (esterilização e desinfecção) Política 
Nacional de Saúde Bucal (princípios, objetivos, prioridades) Métodos de Odontologia Sanitária. Materiais odontológicos: 
Nomenclatura, utilização, preparo, manipulação e acondicionamento; Equipamento e instrumental: nomenclatura, utilização, 
preparo, limpeza, esterilização/desinfecção, acondicionamento, funcionamento, lubrificação, manutenção e conservação; 
Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho, preparo do ambiente para o trabalho, etc.; Placa bacteriana: 
identificação, morfologia, fisiologia da cavidade bucal; Principais doenças na cavidade bucal: cárie, doença periodontal, má 
oclusão e lesões da mucosa. Conceito, etiologia, evolução, medidas de promoção/prevenção: Manejo de pacientes na clinica 
odontológica; Medidas de prevenção/promoção da saúde bucal, organização de programas coletivos e individuais de 
promoções de saúde bucal, educação em saúde bucal. Índice epidemiológico utilizados em odontologia, preenchimento em 
fichas de controle e fichas clinicas; Registros em odontologia; Técnicas de revelação radiológica, cartonagem e cuidados 
necessários para controle de infecção; Diagnósticos e primeiros socorros d situações de urgências/emergências no 
consultório dentário. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA 
Anatomia Geral; princípios de formação de imagem; componentes da câmara escura, colgaduras, chassis; revelação e 
fixação, lavagem e secagem de filmes radiográficos; proteção radiológica e princípios do posicionamento. Anatomia Geral e 
Noções Básicas radiológicas: do tórax, do abdômen, do membro superior, do membro inferior, do cóccix, sacro e coluna 
lombar, da coluna torácica e cervical, do crânio, da face e seios paranasais, mastoides e ossos temporal. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Técnicas de inspeções, NR-2 e NR-5; programas rotineiros e específicos de inspeções. Análise e parecer dos equipamentos de 
proteção, testes e ensaios, (C.A.) certificados de aprovação. Análise de riscos para elaboração de normas e procedimentos.  
Sistema de comunicação verbal e visual das normas e procedimentos.  Técnicas de ensino. Sistemas de inspeções rotineiras 
de equipamentos. Estatística aplicada a acidentes de trabalho com análise de causas e tendências quantitativas. Programas 
de urgências. Análise de causas e efeitos, árvore de falhas. Desenho técnico e sistemas de comunicação. Campanha interna 
na prevenção de acidentes. Sistemas de aggPssoria às CIPAS, NR-5. Análise preliminar de riscos. Ética profissional. 
 

AGENTE DE SERVIÇOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE 
Teoria do Turismo: Definições e conceitos; Evolução histórica, Origem do turismo. Teoria e Técnica Profissional do Turismo.  
Relações Interpessoais. Geografia aplicada ao Turismo. Noções de Ecologia e Proteção ao Meio Ambiente. História aplicada 
ao Turismo. História da arte aplicada ao Turismo.  Manifestações da cultura popular e Patrimônio Cultural. Planejamento 
Turístico- Teoria e Técnica de Comunicação. Gastronomia. Transportes. Meios de Hospedagem. Programas e Roteiros 
Turísticos. Legislação Aplicada ao Turismo e Hospitalidade. Lazer e Entretenimento para Hotéis. Potencial turístico do Pará e 
do Brasil. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS EM OBRAS PÚBLICAS 
Topografia; Movimento das terras; Locação de obras; Sondagens; Estradas: Projeto geométrico, drenagem, obras especiais, 
pontes; Princípios básicos de construção; Detalhamento, desenvolvimento e interpretação de projetos de arquitetura, 
estrutura, instalações elétricas, hidráulicas e de esgoto; Manutenção de via permanentes; Normas de Desenho Técnico, de 
Arquitetura, de instalações e de estrutura; Escalas; Cotagem. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS EM TOPOGRAFIA 
Conceitos: plano topográfico, aplicações da topografia, distinção entre Topografia e Geodésia, Datum. Formas da Terra: 
superfície topográfica, elipsoide, geoide. 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. 
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CARGOS PARA NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
LÍNGUA PORTUGUESA – COMUM A TODOS OS CARGOS 
Compreensão de texto e identificação de tipos de texto. Fonologia: ortografia e acentuação tônica e gráfica. Morfologia: as 
classes gramaticais (substantivo, adjetivo, advérbio, numeral, verbo, pronome, artigo, conjunção, preposição e interjeição); 
emprego e valor; flexão dos substantivos e adjetivos. Significação de palavras: sinônimos e antônimos. 
 
MATEMÁTICA - COMUM A TODOS OS CARGOS 
Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com os conjuntos numéricos: adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; Equação e inequação do 1º grau; Equação do 2º grau; Fatoração; 
Porcentagem; Juros simples e compostos; Descontos; Relações e Funções; Área, perímetro, volume e densidade; Área das 
figuras planas; Sistema decimal de medidas; Polígonos e circunferência; Razões e proporções. Lógica. Expressões. 
 
INFORMÁTICA - COMUM A TODOS OS CARGOS 
Componentes básicos de um computador: CPU, Memória e Periféricos. Sistema Operacional Windows XP. Microsoft Office: 
Word; Excel. Conceitos básicos de Internet. Internet Explorer e Mozilla Firefox. Noções de Utilização do MS Outlook – Envio e 
recebimento de mensagens (incluindo a utilização de arquivos anexos); Localização de mensagens nas pastas; Organização 
das mensagens em pastas e subpastas; Manutenção do catálogo de endereços; Nota sobre as versões dos softwares: MS 
Windows XP; MS-Word 2007 e MS-Excel 2007, MS-Outlook Express versão 6.0; MS-Internet Explorer: versão 6.0 ou posterior. 
Mozilla Firefox versão 3.0 ou superior. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS - COMUM A TODOS OS CARGOS 
Higiene da equipe e do local de trabalho. Segurança no ambiente de trabalho: Segurança individual e coletiva no ambiente de 
trabalho. Noções básicas de socorros de urgência. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Classificação de incêndios. 
Assuntos da atualidade: acontecimentos nacionais e internacionais abordados em jornais, revistas, programas de rádio e T.V. 
Cultura Geral Brasileira. Conservação do Meio-ambiente. Atendimento ao Público. Limpeza de equipamentos e conservação 
de materiais. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de trabalho. Ética Profissional. Região Norte: 
Aspectos enfocando Relevo, Clima, Vegetação, Hidrografia, População, Agricultura, Pecuária, Transporte e o Sistema Urbano. 
Atualidades. Conhecimentos sobre atualidades e história do Município de Canaã dos Carajás e do Estado do Pará (Origem; 
História Política; Divisão Política Administrativa; Economia; Desenvolvimento Urbano; Educação; Saúde; Ação Social; Cultura 
e Patrimônio). 
 

CARGOS PARA NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
PORTUGUES -  COMUM A TODOS OS CARGOS 
Alfabeto. Vogais. Consoantes. Separação de Sílaba. Letras maiúsculas e minúsculas/ completar e ordenar frases. Classes das 
palavras. Análise e compreensão de textos: informações explícitas e implícitas. Ortografia e acentuação gráfica. Sinônimo e 
Antônimo das palavras. Pontuação. 
 
MATEMÁTICA - COMUM A TODOS OS CARGOS 
Números e Numeral. Adição. Subtração. Multiplicação. Dobro. Divisão. Mínimo Múltiplo Comum. Máximo Múltiplo Comum.  
Sistema métrico decimal; Medidas de massa, medidas de comprimento e medidas de tempo; O Conjunto dos Números 
Naturais; Potenciação, Regras e Propriedades; Frações e Números Racionais. Situações Problemas. Expressão Numérica. 
Raciocínio Lógico. 


