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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU 

 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE IGUATU 
EDITAL Nº 001/2012, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012 – REGULAMENTO DO CONCURSO 

  
ANEXO II DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012, DE 11/10/2012. 

FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO 
AO: 

PROMUNICÍPIO SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA 
RUA HENRIQUETA GALENO, 85 – DIONÍSIO TORRES – CEP 60135-420 - FORTALEZA – CE 

 
DADOS DO CANDIDATO 
NOME COMPLETO 
 
 
ENDEREÇO (RUA, NO, COMPLEMENTO) 
 
 
BAIRRO 
 
 

CIDADE/ESTADO CEP 

TELEFONE PARA CONTATO 
 

IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF 
 

EMAIL 
 

 
O(a) candidato(a) acima identificado(a), tendo em vista os dispositivos constantes do Edital nº 001/2012 – Prefeitura 
Municipal de  Iguatu, de 11 de outubro de 2012, relativo ao Concurso Público de Provas para provimento de cargos 
efetivos, requer de V. Senhorias as providências necessárias para que lhe seja concedida a ISENÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO, para o que anexa a seguinte documentação: 
 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
Termo de Ciência 
Declaro estar ciente dos termos do EDITAL Nº 001/2012 – Prefeitura Municipal de Iguatu, de 11 de outubro de 2012, e de 
que minha solicitação somente será aceita se eu me enquadrar em uma das categorias nele especificadas e entregar os 
documentos solicitados, de acordo com a categoria escolhida, nos horários e locais especificados no Edital.  
 

IGUATU – CE, _______ DE _________________________ DE 2012. 
 

_______________________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO
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ANEXO III DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012, DE 11/10/2012 

DO QUADRO DE VAGAS 
 

 

CÓDIGO CARGO HABILITAÇÃO 

VAGAS 

SALÁRIO-
BASE 

CARGA 
HORÁRIA 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO TOTAL 

RESERVA 
PARA 

DEFICIENTES 
(*) 

0101 
AGENTE DO BEM – 
PROGRAMA AGENTE 
DO BEM 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

40 2 R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0102 
AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

133 7 R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0103 
BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto e 
Curso específico. 

7 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0104 CALCETEIRO 
Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

4 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0105 COSTUREIRO 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto e 
Curso de corte e 
costura. 

2 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0106 COZINHEIRO 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto e 
Curso específico. 

7 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0107 MAGAREFE 
Ensino 
Fundamental 
Incompleto. 

2 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0108 MERENDEIRA 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto e 
Curso específico 
de Merendeira. 

20 2 R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0109 PEDREIRO 
Ensino 
Fundamental 
Incompleto. 

8 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 
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0110 
AGENTE DE SAÚDE 
PSF VILA NEUMA – 
RUA AMÁLIA BRASIL 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0111 

AGENTE DE SAÚDE – 
PSF SANTO ANTONIO – 
RUA ALFREDO 
LEOPOLDO 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0112 
AGENTE DE SAÚDE – 
PSF COHAB – RUA 109 
– COHAB II 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0113 

AGENTE DE SAÚDE – 
PSF VENEZA – RUA 
NELSON DE SOUZA 
ALENCAR 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0114 
AGENTE DE SAÚDE – 
PSF JARDIM OÁSIS – 
RUA SÍLVIO AMARO 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

02  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0115 

AGENTE DE SAÚDE – 
PSF JOÃO PAULO II – 
CONJUNTO JOÃO 
PAULO II 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0116 

AGENTE DE SAÚDE – 
PSF SÃO SEBASTIÃO – 
RUA DEOCLECIANO 
BEZERRA - TABULEIRO 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

02  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0117 

AGENTE DE SAÚDE – 
PSF PARANÁ – RUA 
MÁRCIO NOGUEIRA - 
FLORES 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0118 
AGENTE DE SAÚDE – 
PSF ALTO DO JUCÁ – 
RUA 27 DE NOVEMBRO 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0119 

AGENTE DE SAÚDE – 
PSF VILA CENTENÁRIO 
– RUA GOVERNADOR 
PLÁCIDO CASTELO 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0120 
AGENTE DE SAÚDE – 
PSF ALENCAR I – SÍTIO 
AROEIRAS 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0121 
AGENTE DE SAÚDE – 
PSF ALENCAR II – VILA 
JOSÉ DE ALENCAR 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 
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0122 
AGENTE DE SAÚDE – 
PSF SUASSURANA – 
RUA SÃO JOÃO 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

02  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0123 
AGENTE DE SAÚDE – 
PSF BARRO ALTO – 
VILA BARRO ALTO 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0124 
AGENTE DE SAÚDE – 
PSF GADELHA – VILA 
GADELHA 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0125 
AGENTE DE SAÚDE – 
PSF SANTA ROSA – 
VILA SANTA ROSA 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

02  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0126 

AGENTE DE SAÚDE – 
PSF RIACHO 
VERMELHO – SÍTIO 
RIACHO VERMELHO 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0127 

AGENTE DE SAÚDE – 
PSF CAJAZEIRAS – AV. 
ARI ALEXANDRE 
BRASIL 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0128 
AGENTE DE SAÚDE – 
PSF PENHA – VILA 
PENHA 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0129 

AGENTE DE SAÚDE – 
PSF BARREIRAS – 
SÍTIO BARREIRAS DOS 
PARAIBANOS 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0130 

AGENTE DE SAÚDE – 
PSF AREIAS – AV. 
MARECHAL CASTELO 
BRANCO 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0131 

AGENTE DE SAÚDE – 
PSF ALTIPLANO – RUA 
ANTONIO RODRIGUES 
QUINDERÉ – COCOBÓ 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

02  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0132 

AGENTE DE SAÚDE – 
PSF COCOBÓ – RUA 
ANTONIO RODRIGUES 
QUINDERÉ – COCOBÓ 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0133 

AGENTE DE SAÚDE – 
PSF BRASÍLIA – RUA 
MÁRCIO NOGUEIRA - 
FLORES 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 
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0134 

AGENTE DE SAÚDE – 
PSF FLORES – RUA 
MÁRCIO NOGUEIRA - 
FLORES 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

01  R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0135 
AGENTE DE 
CONTROLE DE 
ENDEMIAS 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

15 1 R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0136 ELETRICISTA 

Ensino 
Fundamental 
Completo e Curso 
específico de 
Eletricista. 

7 - R$ 800,00 40h/semanal R$ 60,00 

0137 
FACILITADOR DE 
DANÇA, ARTES E 
CAPOEIRA 

Ensino 
Fundamental 
Completo e 
Cursos 
específicos na 
Área. 

5 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0138 MOTORISTA 

Ensino 
Fundamental 
Completo e CNH 
Categorias A e B. 

10 1 R$ 622,00 40h/semanal R$ 60,00 

0201 
AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

Ensino  Médio  
Completo 

87 5 R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 

0202 
AGENTE DE 
FISCALIZAÇÃO 
AMBIENTAL 

Ensino Médio 
Completo 

2 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 

0203 
AGENTE MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO 

Ensino Médio 
Completo e CNH 
Categorias A e B. 

16 1 R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 

0204 AGENTE SOCIAL 
Ensino Médio 
Completo 

12 1 R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 

0205 AUTOCADISTA 

Ensino Médio 
Completo e Curso 
específico em 
AutoCAD. 

1 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 

0206 
AUXILIAR DE 
LABORATÓRIO 

Ensino Médio 
Completo com 
Curso de Técnico 
de Auxiliar de 
Laboratório 

4 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 
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0207 
AUXILIAR DE SAÚDE 
BUCAL. 

Ensino Médio 
Completo e curso 
de Auxiliar em 
Saúde Bucal ou 
equivalente com 
registro 
profissional 

5 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 

0208 DESENHISTA 

Ensino Médio 
Completo e Curso 
específico de 
Desenhista. 

1 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 

0209 FISCAL DE OBRAS 
Ensino Médio 
Completo e CNH 
Categorias A e B. 

6 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 

0210 
FISCAL DE TRIBUTOS 
MUNICIPAIS 

Ensino Médio 
Completo . 

3 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 

0211 FOTOGRAFO 

Ensino Médio 
Completo e Curso 
específico de 
Fotografia com 
Carga Horária de 
100h. 

1 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 

0212 GUARDA MUNICIPAL 
Ensino Médio 
Completo. 

8 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 

0213 MAQUEIRO 
Ensino Médio 
Completo 

4 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 

0214 ORIENTADOR SOCIAL 
Ensino Médio 
Completo. 

5 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 

0215 
PROGRAMADOR DE 
COMPUTADOR 

Ensino Médio 
Completo  e 
Curso específico 
de Programação 
Básica com 
Carga Horária de 
200h. 

3 - R$ 800,00 40h/semanal R$ 80,00 

0216 RADIALISTA 

Ensino Médio 
Completo com 
Registro na 
Delegacia 
Regional do 
Trabalho. 

1 - 
R$ 

1.000,00 
40h/semanal R$ 80,00 
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0217 TÉCNICO AGRICOLA  

Ensino Médio 
Completo com 
Curso de 
Técnico 
Agrícola com 
registro 
profissional. 

3 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 

0218 TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE 

Ensino Médio 
Completo com 
Curso de 
Contabilidade 
com registro 
profissional no 
CRC. 

5 - R$ 800,00 40h/semanal R$ 80,00 

0219 TÉCNICO EM 
EDIFICAÇÕES 

Ensino Médio 
Completo com 
Curso de 
Técnico em 
Edificações com 
registro 
profissional. 

3 - R$ 
1.600,00 

40h/semanal R$ 80,00 

0220 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

Ensino Médio 
Completo com 
Curso de 
Técnico em 
Enfermagem 
com registro 
profissional. 

24 2 R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 

0221 TÉCNICO EM GESSO 

Ensino Médio 
Completo com 
Curso de 
Técnico em 
gesso. 

3 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 

0222 

TÉCNICO EM 
MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

Ensino Médio 
Completo e 
Curso Avançado 
de 200h na 
área. 

6 - R$ 622,00 40h/semanal R$ 80,00 
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0223 
 
TÉCNICO EM 
PRÓTESE DENTÁRIA 

 
Ensino Médio 
Completo com 
Curso de 
Técnico em 
Prótese 
Dentária com 
registro 
profissional. 

 
1 

 
- 

 
R$ 800,00 

40h/semanal  
R$ 80,00 

0224 
 
TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

 
Ensino Médio 
Completo com 
Curso de 
Técnico em 
Radiologia com 
registro 
profissional. 

 
5 

 
- 

 
R$ 800,00 

40h/semanal  
R$ 80,00 

0225 

 
TÉCNICO EM 
SANEAMENTO 
BÁSICO 

 
Ensino Médio 
Completo com 
Curso de 
Técnico em 
Saneamento 
Básico. 

 
1 

 
- 

 
R$ 622,00 

40h/semanal  
R$ 80,00 

0226 
 
TÉCNICO EM SAÚDE 
BUCAL 

 
Ensino Médio 
Completo com 
Curso de 
Técnico em 
Saúde Bucal 
com registro 
profissional. 

 
5 

 
- 

 
R$ 622,00 

40h/semanal  
R$ 80,00 
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0227 

 
TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

 
Ensino Médio 
Completo com 
Curso de 
Técnico 
Segurança do 
Trabalho com 
registro 
profissional. 

 
2 

 
- 

 
R$ 

1.000,00 
40h/semanal 

 
R$ 80,00 

0228 TOPOGRAFO 

Ensino Médio 
Completo com 
Curso 
específico de 
Topografia com 
registro 
profissional. 

2 - 

 
R$ 800,00 

 
40h/semanal 

 
R$ 80,00 

0301 ARQUITETO 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Arquitetura e 
Urbanismo com 
registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

2.000,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0302 ASSISTENTE SOCIAL 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Serviço Social 
com registro 
profissional. 

7 - 
R$ 

1.800,00 
30h/semanal R$ 120,00 

0303 
ASSISTENTE SOCIAL-
CAPS 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Serviço Social 
com registro 
profissional. 

2 - 
R$ 

1.800,00 
30h/semanal R$ 120,00 

0304 
ASSISTENTE SOCIAL- 
NASF 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Serviço Social 
com registro 
profissional. 

3 - 
R$ 

1.800,00 
30h/semanal R$ 120,00 
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0305 
AUDITOR DE 
TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Contabilidade e 
registro 
profissional. 

4 - 
R$ 

2.600,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0306 BIBLIOTECÁRIO 

Curso de 
graduação 
Bacharelado em 
Biblioteconomia 
com registro 
profissional. 

2 - 
R$ 

1.200,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0307 BIOLÓGO 

Curso de 
graduação 
Bacharelado em 
Biologia com 
registro 
profissional. 

3 - 
R$ 

1.200,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0308 
CIRURGIÃO DENTISTA: 
Buco-Maxilo-Facial 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Odontologia com 
Curso de Pós-
graduação Lato 
Sensu ou Stricto 
Sensu em 
Cirurgia e 
Traumatologia 
Bucomaxilofaciais 
com registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

1.920,00 
40h/semanal R$ 120,00 
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0309 
CIRURGIÃO DENTISTA: 
Atendimento Especial  

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Odontologia com 
Curso Pós-
graduação Lato 
Sensu ou Stricto 
Sensu em 
Atendimento a 
Pacientes com 
Necessidades 
Especiais com 
registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

1.920,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0310 
CIRURGIÃO DENTISTA: 
Odontopediatria 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Odontologia com 
Curso de Pós-
graduação Lato 
Sensu ou Stricto 
Sensu em 
Odontopediatria 
com registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

1.920,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0311 
CIRURGIÃO DENTISTA: 
Ortodontista 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Odontologia com 
Curso de Pós-
graduação Lato 
Sensu ou Stricto 
Sensu em 
Ortodontia com 
registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

1.920,00 
40h/semanal R$ 120,00 
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0312 
CIRURGIÃO DENTISTA: 
Periodontista 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Odontologia com 
Curso de Pós-
graduação Lato 
Sensu ou Stricto 
Sensu em 
Periodontia com 
registro 
profissional. 

2 - 
R$ 

1.920,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0313 
CIRURGIÃO DENTISTA: 
Protesista 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Odontologia com 
Curso de Pós-
graduação Lato 
Sensu ou Stricto 
Sensu em 
Prótese Dentária 
com registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

1.920,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0314 
CIRURGIÃO DENTISTA: 
PSF 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Odontologia com 
registro 
profissional. 

5 - 
R$ 

2.360,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0315 
CIRURGIÃO DENTISTA: 
Radiologista 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Odontologia com 
Curso de Pós-
graduação Lato 
Sensu ou Stricto 
Sensu em 
Radiologia 
Odontológica com 
registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

1.920,00 
40h/semanal R$ 120,00 



                
                
 
 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU 

 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE IGUATU 
EDITAL Nº 001/2012, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012 – REGULAMENTO DO CONCURSO 

  

0316 
CIRURGIÃO DENTISTA: 
Endodontista 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Odontologia com 
Curso de Pós-
graduação Lato 
Sensu ou Stricto 
Sensu em 
Endodotia com 
registro 
profissional. 

3 - 
R$ 

1.920,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0317 CONTADOR 

Curso de 
graduação 
Bacharelado 
Contabilidade 
com registro 
profissional. 

3 - 
R$ 

1.200,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0318 ECONOMISTA 

Curso de 
graduação 
Bacharelado em 
Economia com 
registro 
profissional. 

5 - 
R$ 

1.200,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0319 EDUCADOR SOCIAL 

Curso de 
graduação 
Licenciatura 
Plena com 
Habilitação em 
Educação Social. 

5 - 
R$ 

1.200,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0320 ENFERMEIRO 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Enfermagem com 
registro 
profissional. 

5 - 
R$ 

2.360,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0321 ENFERMEIRO-PSF 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Enfermagem com 
registro 
profissional. 

3 - 
R$ 

2.360,00 
40h/semanal R$ 120,00 
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0322 
ENGENHEIRO 
AGRONOMO 

Curso de 
graduação 
Bacharelado em 
Agronomia com 
registro 
profissional. 

3 - 
R$ 

2.000,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0323 ENGENHEIRO CIVIL 

Curso de 
graduação 
Bacharelado em 
Engenharia Civil 
com registro 
profissional. 

7 - 
R$ 

2.200,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0324 ESTATÍSTICO 

Curso de 
graduação 
Bacharelado em 
Estatística com 
registro 
profissional. 

2 - 
R$ 

1.200,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0325 FARMACEUTICO II 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Farmácia com 
registro 
profissional 

2 - 
R$ 

1.800,00 
200 h R$ 120,00 

0326 FARMACEUTICO 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Farmácia com 
habilitação em 
Análise Clínica 
e/ou 
Farmacêutico 
Generalista com 
registro 
profissional; 
Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Biomedicina com 
registro 
profissional 

2 - 
R$ 

1.800,00 
40h/semanal R$ 120,00 
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0327 FISIOTERAPEUTA 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Fisioterapia com 
registro 
profissional. 

4 - 
R$ 

1.800,00 
30h/semanal R$ 120,00 

0328 FONAUDIOLOGO 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Fonoaudiologia 
com registro 
profissional. 

5 - 
R$ 

1.800,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0329 GEÓGRAFO  

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Geografia com 
registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

1.800,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0330 GEÓLOGO 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Geologia com 
registro 
profissional. 

2 - 
R$ 

1.800,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0331 MÉDICO:PSF 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Medicina com 
registro 
profissional. 

10 1 
R$ 

5.700,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0332 
MÉDICO: 
Anestesiologista 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Anestesiologia 
com registro 
profissional. 

7 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 
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0333 MÉDICO: Cardiologista 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Cardiologia com 
registro 
profissional. 
 

4 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0334 MÉDICO: Cirurgião Geral 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Cirurgia Geral 
com registro 
profissional. 

7 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0335 MÉDICO: Clínico Geral 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Clinica Geral com 
registro 
profissional. 

14 1 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0336 MÉDICO: Dermatologista 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Dermatologia 
com registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 
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0337 
MÉDICO: Medicina do 
Trabalho 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Medicina do 
Trabalho com 
registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0338 
MÉDICO: 
Endocrinologista e 
Metabologista 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Endocrinologia e 
Metabologia com 
registro 
profissional. 

2 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0339 
MÉDICO: 
Gastroenterologista 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Gastroenterologia 
com registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0340 MÉDICO: Geriatra 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Geriatria com 
registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 
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0341 
MÉDICO: Ginecologista 
e Obstetra 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Ginecologia e 
Obstetrícia com 
registro 
profissional. 

12 1 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0342 MÉDICO: Infectologista 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Infectologia com 
registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0343 MÉDICO: Mastologista 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Mastologia com 
registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0344 MÉDICO: Neonatologista 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Neonatologia com 
registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 
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0345 MÉDICO: Neurologista 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Neurologia com 
registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0346 MÉDICO: Oftalmologista 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Oftalmologia com 
registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0347 MÉDICO: Oncologista 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Oncologia com 
registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0348 
MÉDICO: 
Otorrinolaringologista 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Otorrinolaringolog
ia com registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 
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0349 MÉDICO: Pediatra 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Pediatria com 
registro 
profissional. 

11 1 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0350 MÉDICO: Pneumologista 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Pneumologia com 
registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0351 MÉDICO: Proctologista 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Proctologia com 
registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0352 MÉDICO: Psiquiatra 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Psiquiatria com 
registro 
profissional. 

3 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 
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0353 MÉDICO: Radiologista 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Radiologia com 
registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0354 
MÉDICO: Traumato-
Ortopedia 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Traumatologia e 
Ortopedia com 
registro 
profissional. 

7 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0355 
MÉDICO: 
Ultrassonografista 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Ultrassonografia 
com registro 
profissional. 

5 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 

0356 MÉDICO: Urologista 

Curso de 
graduação em 
Medicina com 
título de 
Especialista ou 
Residência 
Médica em 
Ulrologia com 
registro 
profissional. 

1 - 
R$ 

3.693,69 
20h/semanal R$ 120,00 



                
                
 
 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU 

 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE IGUATU 
EDITAL Nº 001/2012, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012 – REGULAMENTO DO CONCURSO 

  

0357 NUTRICIONISTA 

Curso de 
graduação 
Bacharelado em 
Nutrição com 
registro 
profissional. 

7 - 
R$ 

1.800,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0358 PROCURADOR 

Curso de 
graduação 
Bacharelado em 
Direito com 
registro 
profissional. 

3 - 
R$ 

3.000,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0359 
PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
CLASSE C -  

Curso de 
Graduação 
Licenciatura Plena 
em Pedagogia. 

33 3  
R$ 

1.376,96 
200 h  

R$ 120,00 

0360 
PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
CLASSE C – MÚSICA 

Curso de 
Graduação 
Licenciatura Plena 
em Artes: Música, 
ou Licenciatura 
Plena em Música. 

6 - 
 

R$ 
1.376,96 

200 h  
R$ 120,00 

0361 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
CLASSE B - 
CIÊNCIAS 

Curso de 
Graduação 
Licenciatura 
Plena em 
Ciências ou 
Biologia. 

15 1 

 
R$ 

1.376,96 
200 h  

R$ 120,00 

0362 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
CLASSE C – 
EDUCAÇÃO 
ESPECIAL - BRAILE 

Curso de 
Graduação 
Licenciatura Plena 
em Pedagogia ou 
Licenciatura Plena 
com especialização 
em Educação 
Especial - Braile 

3 - 

 
R$ 

1.376,96 
200 h 

 
R$ 120,00 

0363 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
CLASSE C – 
EDUCAÇÃO 
ESPECIAL - LIBRAS 

Curso de 
Graduação 
Licenciatura Plena 
em Pedagogia ou 
Licenciatura Plena 
com especialização 
em Educação 
Especial - Libras 

15 1 

 
R$ 

1.376,96 
200 h 

 
R$ 120,00 
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0364 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
CLASSE B – 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Curso de 
Graduação 
Licenciatura 
Plena em 
Educação Física 

15 1 
 

R$ 
1.376,96 

200 h 
 

R$ 120,00 

0365 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
CLASSE B - 
GEOGRAFIA 

Curso de 
Graduação 
Licenciatura Plena 
em Geografia, 
Licenciatura Plena 
em Estudos 
Sociais, 
Licenciatura Plena 
em Curso de 
Formação de 
Professores 
(Pedagogia, em 
regime regular ou 
especial) com 
Habilitação em 
Geografia. 

10 1 

 
R$ 

1.376,96 
200 h 

 
R$ 120,00 

0366 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
CLASSE B - 
HISTÓRIA 

Curso de 
Graduação 
Licenciatura Plena 
em História, 
Licenciatura Plena 
em Estudos 
Sociais, 
Licenciatura Plena 
em Curso de 
Formação de 
Professores 
(Pedagogia, em 
regime regular ou 
especial) com 
Habilitação em 
História. 

11 1 

 
R$ 

1.376,96 
200 h 

 
R$ 120,00 

0367 
PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
CLASSE B - INGLÊS 

Curso de 
Graduação 
Licenciatura Plena 
em Letras com 
Habilitação de 
Ensino na Língua 
Inglesa. 

10 1 

 
R$ 

1.376,96 
200 h 

 
R$ 120,00 
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0368 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
CLASSE B – 
MATEMÁTICA. 

Curso de 
Graduação 
Licenciatura Plena 
em Matemática, 
Licenciatura Plena 
em Ciências com 
Plenificação em 
Matemática, 
Licenciatura Plena 
em Curso de 
Formação de 
Professores 
(Pedagogia, em 
regime regular ou 
especial) com 
Habilitação em 
Matemática. 

30 3 

 
R$ 

1.376,96 
200 h 

 
R$ 120,00 

0369 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
CLASSE B - 
PORTUGUÊS 

Curso de 
Graduação 
Licenciatura Plena 
em letras, com 
Habilitação para 
Ensino Na Língua 
Portuguesa, 
Licenciatura Plena 
em Curso de 
Formação de 
Professores 
(Pedagogia, em 
regime regular ou 
especial) com 
Habilitação em 
Língua Portuguesa. 

10 1 

 
R$ 

1.376,96 
200 h 

 
R$ 120,00 

0370 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Curso de 
Graduação 
Licenciatura Plena 
em Pedagogia com 
Habilitação em 
Educação Infantil. 

16 1 
 

R$ 
1.376,96 

200 h 
 

R$ 120,00 

0371 PSICÓLOGO 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Psicologia com 
registro 
profissional. 

9 - 
R$ 

1.800,00 
40h/semanal R$ 120,00 
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0372 PSICOPEDAGOGO 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Pedagogia com 
especialização 
em 
Psicopedagogia. 

3 - 
R$ 

1.376,96 
40h/semanal R$ 120,00 

0373 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO COM 
ESPECIALIDADE EM 
HOTELARIA OU 
TURISMO 

Ensino Superior 
Completo nas 
diversas áreas e 
curso na área de 
hotelaria ou 
turismo. 

1 - 
R$ 

1.800,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0374 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO I 

Ensino Superior 
Completo 

10 1 
R$ 

1.800,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0375 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO II 

Ensino Superior 
Completo e 
Experiência em 
Administração 
Hospitalar e/ou 
Saúde Pública. 

2 - 
R$ 

1.800,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0376 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO III 

Ensino Superior 
Completo e 
Experiência em 
Recursos 
Humanos e/ou 
Departamento 
Pessoal. 

2 - 
R$ 

1.800,00 
40h/semanal R$ 120,00 

0377 
TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

Curso de 
Graduação 
Bacharelado em 
Terapia 
Ocupacional com 
registro 
profissional. 

6 - 
R$ 

1.800,00 
30h/semanal R$ 120,00 
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0378 TÉCNICO EM MEIO 
AMBIENTE 

Tecnólogo com 
Especialização 
e Engenharia 
Ambiental e 
Saneamento 
Básico com 
registro 
profissional. 

1 - 

R$ 
1.800,00 

40h/semanal R$ 120,00 

0379 
TECNÓLOGO EM 
IRRIGAÇÃO E 
DRENAGEM 

Tecnólogo em 
Irrigação e 
Drenagem com 
registro 
profissional. 

2 - 

R$ 
1.800,00 

40h/semanal R$ 120,00 

        

0380 VETERINÁRIO 

Curso de 
graduação 
Bacharelado em 
Medicina 
Veterinária com 
registro 
profissional. 

2 - 
R$ 

1.800,00 
40h/semanal R$ 120,00 
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ANEXO IV DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012, DE 11/10/2012 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

(O Recurso deverá ser redigido conforme prevê o Edital, EM DUAS VIAS) 
 
Ilustríssimo(a) Senhor(a) Presidente da Comissão Executora do Concurso Público. 
 
O candidato abaixo-assinado, considerando o que dispõe o Edital de Concurso Público N° 001/2012, de 11 de  outubro 
de 2012, vem à presença de V. Senhoria, para apresentar recurso, o que faz na forma abaixo: 
 

a) Este Recurso refere-se a: 
(   ) Resultado do pedido de isenção;   (   ) aplicação do exame psicológico; 
(   ) Resultado da inscrição para pessoa com deficiência; (   ) aplicação do teste de aptidão física; 
(   ) formulação das questões;    (   ) pontuação de Títulos; 
(   ) divulgação do gabarito preliminar;   (   ) divulgação dos resultados preliminares; 
(   ) aplicação das provas escritas;     
 
b) Candidato (Nome e Número de Inscrição) 

 
 
c) Cargo (Nome e Código) 

 
 
d) Prova 

 
 
e) Questão (Disciplina e Número da Questão) 

 
 

f) Fundamentação do Recurso (utilizar o verso da folha se necessário) 
 
 
 

 

Solicitamos de V. Senhoria, portanto, encaminhar o presente recurso a quem de direito para a adoção das providências 
que se fazem necessárias. 

______________________________________ 
Local e data 

 
_______________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO V DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012, DE 11/10/2012. 

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS 
 
(No ato de entrega dos títulos, o candidato deverá preencher e assinar o formulário abaixo em duas vias, no qual indicará 
o tipo e a quantidade de títulos apresentados. Juntamente com esse formulário deverá ser apresentada uma cópia, 
autenticada em cartório judicial ou extrajudicial, de cada título declarado. Os documentos apresentados não serão 
devolvidos, nem serão fornecidas cópias desses títulos) 
 
Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Executora do Concurso Público 
 

DADOS DO CANDIDATO 
 

   

NOME COMPLETO 
 

   

ENDEREÇO    

IDENTIDADE 
 

CPF    

CÓDIGO DO CARGO 
 

CARGO NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
 

 

 
O candidato abaixo-assinado, considerando o que dispõe o Edital de Concurso Público N° 001/2012, de 11/10/2012, vem 
à presença de V. Senhoria, para apresentar documentos para a Prova de Títulos, o que faz na forma abaixo: 
 

 

________________________________ 
Local e data 

 

_______________________________________ 
Assinatura do Candidato 

No DE 
ORDEM DISCRIMINAÇÃO DO DOCUMENTO APRESENTADO QUANTIDADE 

01   
02   
03   
04   
05   
06   
07   
08   
09   
10   
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ANEXO VI DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012, DE 11/10/2012. 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 
1. Original e cópia ou cópia autenticada do diploma/certificado fornecido por instituição de ensino reconhecida, 

comprovando a qualificação profissional exigida para o cargo pretendido; 
2. Original e cópia ou cópia autenticada da Carteira do Trabalho e Previdência Social - página que identifica o 

trabalhador (frente e verso) e o último contrato de trabalho; 
3. Original e cópia ou cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
4. Original e cópia ou cópia autenticada da Cédula de Identidade civil ou militar, conforme o caso; 
5. Original e cópia ou cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física-CPF; 
6. Original e cópia ou cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante que votou na última eleição, ou certidão 

de quitação expedida pela Justiça Eleitoral; 
7. Original e cópia ou cópia autenticada do documento militar, se do sexo masculino, até 45 (quarenta e cinco) 

anos; 
8. Original e cópia ou cópia autenticada da Carteira do Conselho da Categoria Profissional, se for o caso; 
9. Original e cópia ou cópia autenticada do Comprovante de quitação com o Conselho da Categoria Profissional, se 

for o caso; 
10. Original e cópia ou cópia autenticada do comprovante de endereço atualizado (água, luz, telefone, etc); 
11. Declaração de não ter antecedentes criminais e de estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos, 

comprovada por meio de certidões expedidas pela Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Federal (www.jfce.gov.br 
– Certidão Negativa Criminal Federal) e Justiça Estadual (www.tjce.jus.br – Certidão Negativa Criminal Estadual) 

12. Original e cópia ou cópia autenticada do comprovante de inscrição no PIS/PASEP/NIT; 
13. Declaração quanto ao exercício de cargo(s) ou emprego(s) público(s), (se detentor de cargo ou emprego público 

em qualquer esfera administrativa e/ou empresa particular, apresentando declaração carimbada e assinada pelo 
órgão empregador, constando a forma de ingresso, carga horária, turno e escala de trabalho); (*) 

14. Original e cópia ou cópia autenticada da última Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Isento; 
15. Certidão de nascimento dos dependentes; 
16. Cartão de vacinação dos dependentes menores de 7 (sete) anos; 
17. XVIII. Uma fotografia 3x4 (de frente e colorida); 
18. Comprovante atualizado de frequência escolar para dependentes com idade de 7 (sete) a 14 (catorze) anos; 
19. Laudo Médico emitido pela Junta Médica oficial do Município de Iguatu (**), comprovando higidez física e mental 

do candidato, mediante apresentação pelo candidato dos seguintes exames: a) Hemograma completo com 
plaquetas; coagulograma completo com tempo de tromboplastina; uréia; creatinina; AST; ALT; ácido úrico; 
glicemia de jejum; sumário de urina; raio x do tórax em PA e perfil com laudo; Sorologia para Doença de 
Chagas; VDRL; eletrocardiograma com laudo; eletroencefalograma com laudo; laudo de sanidade mental 
emitido por um Psiquiatra; laudo oftalmológico com acuidade visual, fundo de olho, biomicroscopia, senso 
cromático e tonometria; audiometria com laudo; laringoscopia com laudo. 

 
* Modelo Fornecido pela Secretaria de Administração. 
** O candidato deverá receber encaminhamento expedido pela Secretaria de Administração e apresentá-lo à Junta 
Médica Oficial do Município de Iguatu acompanhado dos exames relacionados no item XX (a realização dos exames é de 
responsabilidade do candidato) a fim de receber o Laudo Médico Pericial. 
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ANEXO VII DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO NO 001/2012, DE 11/10/2012 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
(CONTEÚDO PROGRAMÁTICO COMUM A TODOS OS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO) 
LÍNGUA PORTUGUESA: Alfabeto - vogais e consoantes. Maiúsculas e minúsculas. Plural. Pontuação. Sílabas.  
Sinônimos e antônimos. Substantivos 
 
MATEMÁTICA: Formas geométricas espaciais, planas e contornos. Frações. Números Decimais. Números 
Naturais. Resolução de Problemas envolvendo as quatro operações. Unidade de Medidas e Comprimento. 

 
CARGO 0101 
AGENTE DO BEM – PROGRAMA AGENTE DO BEM 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

atribuições do cargo 
Realizar ações para localizar as famílias em extrema pobreza. Aplicar questionários, fazendo a coleta de dados 
nas áreas da educação, da saúde e do padrão de vida. Visitar as residências para realização de entrevistas 
visando observar e perceber as condições de vida das famílias. Coletar dados e reunir informações que 
possibilitem acessos futuros a outros programas sociais do município. Desempenhar outras ações no âmbito do 
Programa Agente do Bem. 

 
CARGO 0102 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Efetuar, sob orientação da chefia imediata, serviços auxiliares de cozinha, copa, jardinagem, lavanderia, limpeza, 
conservação, capatazia e outros similares. Efetuar sob orientação imediata, serviços de copa, preparando café, 
chá, sucos, sanduíches. Lavar louças, copos, garrafas, talheres e outros utensílios de copa, inclusive 
eletrodomésticos, usando material adequado, além de água e sabão, a fim de assegurar sua higiene, limpeza e 
conservação. Manter o asseio das dependências da capa, limpando, guardando os utensílios nos devidos lugares, 
retirando louças quebradas e outros detritos, para manter a urdem e higiene do local. Efetuar o polimento de 
talheres, vasilhames metálicos e de outros utensílios da copa, mediante uso de material adequado, para 
assegurar-lhes a conservação e o bom aspecto. Servir café, chá, sucos, água e lanches nas diversas unidades da 
instituição. Verificar diariamente o abastecimento dos refrigerantes, controlando os gêneros alimentícios e 
registrando as quantidades existentes, para proceder à renovação do estuque. 

 
CARGO 0103 
BOMBEIRO HIDRÁULICO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO E CURSO 
ESPECÍFICO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
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Montar, instalar e conservar sistemas de tubulações de material metálico e não metálico, de alta e baixa pressão; 
Providenciar o desentupimento das redes de água e esgoto; Instalar, reparar e manter bombas elétricas; Controlar 
a dosagem dos produtos químicos, bem como providenciar demais atividades relacionadas com o tratamento de 
água; Instalar louças sanitárias, condutores, caixas d’água, chuveiros e outras partes componentes de instalações 
hidráulicas; Executar a manutenção nas instalações, substituindo ou reparando partes componentes, como 
tubulações, válvulas, junções, aparelhos, revestimentos isolantes e outros; Orientar os servidores que auxiliem na 
execução das tarefas típicas de classe; Executar outras tarefas afins. 

 
CARGO 0104 
CALCETEIRO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Planejam o trabalho e preparam o local de trabalho. Estabelecem os pontos de referência dos revestimentos e 
executam revestimentos em paredes, pavimentos, muros e outras partes de edificações com ladrilhos, pastilhas, 
mármores, granitos, ardósia ou material similar, tacos e tábuas de madeira. Fazem polimento e lustram 
revestimentos. 
 
CARGO 0105 
COSTUREIRO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO E CURSO 
DE CORTE E COSTURA 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Opera máquinas de costura convencionais e especiais, sendo que quando exímio em todas as máquinas e 
operações passa a fazer peças piloto. 

 
CARGO 0106 
COZINHEIRO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO E CURSO 
ESPECÍFICO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Organizam e supervisionam serviços de cozinha em geral, planejando cardápios e elaborando o pré-preparo, o 
preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos. 

 
CARGO 0107 
MAGAREFE 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Abater bovinos e aves controlando a temperatura e velocidade de máquinas. Preparar carnes para consumo 
desossando, identificando tipos, marcando, fatiando, pesando e cortando. Realizar tratamentos especiais em 
carnes, salgando, secando, prensando e adicionando conservantes. Acondicionar carnes em embalagens 
individuais, manualmente ou com o auxílio de máquinas de embalagem a vácuo. Desempenhar as tarefas em 
conformidade às normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação 
ambiental. 

 
CARGO 0108 
MERENDEIRA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO E CURSO 
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ESPECÍFICO DE MERENDEIRA 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Requisita gêneros alimentícios ao almoxarifado, anotando quantidades e especificações dos itens. Controla 
estoque, a data de validade e zela pela qualidade e o armazenamento adequado dos produtos alimentícios. 
Seleciona os alimentos para preparar as refeições, conforme cardápio orientado. Prepara refeições por 
procedimentos da área de atuação (tempero, cocção). Distribui, orienta e acompanha as atividades dos auxiliares 
de cozinha. Monitorar os alimentos prontos para a distribuição. Zela pela conservação, limpeza e higiene de 
materiais, utensílios, equipamentos e instalações da cozinha, a fim de mantê-los em condições adequadas de 
utilização. Acompanha o funcionamento dos equipamentos sob sua responsabilidade, solicitando a manutenção, 
quando necessária, visando mantê-los em condições adequadas de uso. 

 
CARGO 0109 
PEDREIRO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar trabalhos de alvenaria assentando pedras, tijolos de argila ou concreto, em camadas superpostas e 
rejuntando-os e fixando-os com argamassa, para levantar muros, paredes, colocação de pisos, azulejos e outros 
similares. Verificar as características da obra, examinando plantas e outras especificações da construção, para 
selecionar o material e estabelecer as operações a executar. Executar trabalhos de manutenção corretiva de 
prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, aparelhos sanitários e outras peças, 
chumbando as bases danificadas, para reconstruir essas estruturas. 

 

CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
(CONTEÚDO PROGRAMÁTICO COMUM A TODOS OS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Fonema e letra: dígrafo, encontros 
vocálicos, encontros consonantais e divisão silábica. Substantivo: próprio, comum, simples, composto, concreto, 
abstrato, coletivo, gênero (masculino e feminino), número (singular e plural) e grau (aumentativo e diminutivo). 
Artigo. Adjetivo: simples, flexão de gênero e número, adjetivos pátrios. Numeral: cardinal, ordinal, multiplicativo, 
fracionário. Pronomes pessoais e possessivos. Verbo: noções de tempo presente, passado e futuro. Concordância 
nominal. Significação das palavras: sinônimos e antônimos. Ortografia (escrita correta das palavras). Acentuação 
gráfica. Pontuação. 
 
MATEMÁTICA: Sistema de numeração romano. Números naturais: operações e propriedades. Números inteiros: 
operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. 
Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Regra de três simples. Porcentagem. Medidas de comprimento, 
superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema monetário brasileiro (dinheiro). Áreas e perímetros de 
figuras planas. Sólidos geométricos: poliedro, faces, arestas e vértices. Média aritmética simples. Resolução de 
situações problema. 

 
CARGOS 0110 AO 0134 
AGENTE DE SAÚDE 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Desenvolver e executar ações de prevenção e promoção da saúde por meio das ações educativas e coletivas, 
preferencialmente nos domicílios e na comunidade sob a supervisão competente. Trabalhar e atuar em Equipe de 
Saúde da Família, colocando-se em prol da organização e eficácia das práticas de saúde, realizando o 
acompanhamento nas respectivas micro áreas, utilizando os indicadores definidos pela respectiva equipe de 
forma a priorizar os problemas de saúde de cada área; Desenvolver ações que busquem a integração entre a 
equipe de saúde e a população adstrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de 
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; Trabalhar com a adstrição de famílias em base 
geográfica definida, realizando o mapeamento institucional, social e demográfico de cada área adstrita; Estar em 
contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas visando à promoção da saúde e a 
prevenção das doenças, utilizando os meios que propiciam a mobilização e o envolvimento da população no 
processo de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de saúde; Orientar indivíduos e grupos em 
conjunto com o agente de endemias sobre as medidas que reduzam ou previnam os riscos à saúde, de forma a 
analisar os riscos sociais e ambientais segundo as micro áreas de sua territorialização; Promover a educação e a 
mobilização comunitária, estabelecendo propostas e processos Inter setoriais, visando desenvolver ações 
coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente buscando alternativas frente a situações adversas; 
Cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter os cadastros atualizados, registrando dados e 
informações referentes às ações desenvolvidas, de forma a consolidar e analisar os dados obtidos pelo 
cadastramento; Orientar indivíduos, famílias e grupo sociais para a utilização adequada dos serviços de saúde e 
outros serviços disponíveis nas localidades ou no município, encaminhando-os para a UBS; Desenvolver ações 
integradas de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças e de 
agravos por meio de visitas domiciliares e de ações educativas. Individuais e coletivas nos domicílios e na 
comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente quanto à identificação daquelas em situação de risco; 
Programas e executar acompanhamento domiciliar mensal de todas as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade, de acordo com as prioridades definidas no planejamento local de saúde; Cumprir com as 
atribuições atualmente definidas para os Agentes Comunitários de Saúde em relação à prevenção e ao controle 
da malária e da dengue; Realizar ações e atividades no nível de suas competências, na área prioritária da 
Atenção Básica. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções de Direito Administrativo. Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder 
vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e 
abuso do poder. Serviços Públicos: conceito e princípios. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; 
anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Contratos administrativos: conceito e 
características. Lei nº 8.666/93 e alterações. Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. Visitas 
Domiciliares; Entrevistas; Pesquisas; Coleta de dados; Como proceder em casos de conhecimentos de doenças 
contagiosas; Quem pode frequentar creches; Cuidados com a alimentação; Relacionamento familiar; Normas e 
Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – P.A.C.S.; Normas e Diretrizes do Programa de 
Saúde da Família – P.S.F.; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S.; Atenção domiciliar; Trabalho em Equipe; 
Organização da demanda e Organização dos métodos e da rotina de trabalho; Educação permanente; Mortalidade 
e morbidade; Meio ambiente; Estrutura Familiar; Planejamento Local de atividades; Tudo sobre Guia Prático do 
Programa Saúde da Família – Ministério da Saúde – Governo Federal. A Atenção Básica no contexto das políticas 
públicas de saúde e as estratégias de implementação: a) políticas de seguridade social e saúde como direito; b) 
evolução das políticas públicas de saúde no Brasil; c) sistemas de Saúde e Atenção Primária em Saúde; d) 
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princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; e e) Marcos Legais: Normas Operativas, Pacto de Gestão, 
Política Nacional de Atenção Básica e Estratégia Saúde da Família. A organização dos sistemas locais de saúde, 
com ênfase no planejamento de base em territorial: a) organização de sistemas locais de saúde; b) caracterização 
dos serviços componentes e redes de apoio; c) recursos disponíveis e fluxos estabelecidos; d) análise da Situação 
de Saúde; e e) Marcos da Programação e da Avaliação: Sistema de informações em Atenção Básica; e Ações 
Programáticas Estratégicas; e Vigilância em Saúde. O processo de trabalho das equipes: a) território: 
mapeamento e dinâmicas da organização social; b) cadastramento e visita domiciliar; c) acolhimento e 
Humanização; d) ciclo vital individual e familiar; e) atribuições e responsabilidades dos atores envolvidos no 
processo de trabalho; f) Marcos Operativos: coleta e análise de dados; ações educativas, preventivas e 
assistenciais; e g) instrumentos e ferramentas para o trabalho com famílias. 4. Atuação interdisciplinar e 
participação popular: a) ferramentas para atuação interdisciplinar; b) participação popular e controle social; c) 
promoção da saúde; d) ações Inter setoriais e áreas transversais; e e) gestão por resultados dos serviços, equipes 
e profissionais. 
 
CARGO 0135 
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar visitas em domicílios periodicamente. Assistir pacientes, sob orientação e supervisão de profissionais da 
saúde. Orientar a comunidade para promoção da saúde. Rastrear focos de doenças específicas. Promover 
educação sanitária. Participar de campanhas preventivas. Incentivar atividades comunitárias. Promover 
comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade. Participa de reuniões profissionais. Executar 
tarefas administrativas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções de Direito Administrativo. Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder 
vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e 
abuso do poder. Serviços Públicos: conceito e princípios. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; 
anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Contratos administrativos: conceito e 
características. Lei nº 8.666/93 e alterações. Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. Quem é o 
Agente de Endemias. Atribuições do agente de Endemias. Ações a serem desenvolvidas pelo agente de 
Endemias. Sistema de Informação que o agente de Endemias trabalha. Finalidade do Sistema de Informação para 
o trabalho do agente de Endemias. Conhecimento básico sobre: Esquistossomose, Doença de Chagas, Dengue, 
Cólera, Febre Amarela, Filariose, Leishmaniose, Peste, Raiva, Leptospirose e Malária. Biologia dos vetores. 
Reconhecimento geográfico. Tratamento e cálculo para tratamento. Pesquisa Entomológica. Criadouros. 
Manuseio de inseticida e uso de E.P.I. Organização e operação de campo. Organização dos serviços de saúde no 
Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de 
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 
tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários, enfoque estratégico e Normas 
Gerais de boas Práticas de Fabricação; Doenças Infecciosas e parasitárias mais frequentes em nosso meio. 
Medidas de Segurança. Noções Gerais sobre Saúde. Noções sobre cólera, febre amarela, raiva e combate a 
insetos e parasitas. 
 
CARGO 0136 
ELETRICISTA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO 
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ESPECÍFICO DE ELETRICISTA 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar as tarefas que se destinam a instalar e fazer a manutenção das redes de distribuição de energia e 
equipamentos elétricos em geral, guiando-se por esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas e 
aparelhos de medição, para assegurar o bom funcionamento do sistema elétrico. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Armazenamento e limpeza de Equipamentos. Assuntos correlatos à respectiva área. Conhecimento de aparelhos 
de medição, ferramentas, Montagens e sistemas elétricos. Conhecimento de trabalhos rotineiros de eletricista 
(caixa de fusíveis, quadro de distribuição e outros). Consertos, instalação, reparos ou substituição de alarmes, 
fios, lâmpadas e painéis. Conservação de instrumentos, equipamentos, ferramentas manuais comuns e 
específicas e materiais. Equipamentos de Segurança. Estruturação de instalações elétricas. Identificação de 
defeitos. Instalações e manutenção de equipamentos e sistemas elétricos de alta e baixa tensão. Manutenção 
corretiva e preventiva de equipamentos e de instalações elétricas. Montagem de aparelhos de som. Noções de 
Eletricidade. Noções sobre normas de Segurança do trabalho. Reparos e/ou substituição de cabos, chaves, 
isoladores, fiação, relés, terminais e partes e peças danificadas em geral. Uso de equipamentos de proteção 
individual 
 
CARGO 0137 
FACILITADOR DE DANÇA, ARTES E CAPOEIRA. 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSOS 
ESPECÍFICOS NA ÁREA. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar as tarefas que se destinam a desenvolver atividades relacionadas ao ensino, através de aulas práticas e 
teóricas para habilitação básica, na área de dança, artes e capoeira. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
História do ensino da Arte no Brasil. As linguagens artísticas no processo de ensino aprendizagem: Artes visuais - 
Desenho, Pintura, Escultura, Gravura, Colagem, Instalação, Fotografia, Cinema, Vídeo e Arte Computacional. 
História da Arte geral e do Brasil: rupestre, indígena e mundo antigo, medieval, renascentista e barroca, 
acadêmica e moderna, contemporânea e pós-moderna. Música, dança, teatro, literatura: aspectos básicos e 
estilos. História e Cultura Afro-Brasileira. Arte e Cultura Cearense: arquitetura, artes plásticas, música, dança e 
teatro. 
 
CARGO 0138 
MOTORISTA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CNH 
CATEGORIAS A E B 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar as tarefas que se destinam a dirigir veículos leves e pesados. Transportar pessoas e cargas. Verificar 
níveis de óleo, água, combustíveis, calibragem de pneus, cargas, extintores e outros. Preencher formulários 
referentes à utilização de veículo. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as 
necessidades da Prefeitura. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 

Anormalidades no funcionamento do veículo e reparos. Conservação e limpeza de equipamentos, materiais, 
veículos automotores (ambulâncias, automóveis, caminhões, micro-ônibus, ônibus, peruas, picapes e outros). 
Direção Defensiva. Diagnóstico de defeitos em veículos. Ferramentas e equipamentos obrigatórios e acessórios. 
Inspeção e diagnóstico do estado de veículos automotores – estado geral (freios, mecânica, elétrica, pneus, 
tapeçaria e outros mecanismos), estado de funcionamento, componentes ou sistemas com problemas ou com 
falhas, indicação para manutenção preventiva e corretiva. Leitura de roteiros ou mapas rodoviários. Normas de 
Segurança do Trabalho e de segurança veicular. Equipamentos de Segurança. Direção de ambulância dentro da 
cidade, Municípios vizinhos ou para a capital. Reparos de emergência. Segurança do Trabalho. Primeiros 
Socorros. Transporte de passageiros ou de cargas. Transporte de refeições prontas, cereais, gêneros 
alimentícios, leite, verduras, legumes, para as escolas, creches e postos de distribuição. Utilização de Extintores 
de Incêndio. Verificação da documentação do veículo. Verificação das condições dos veículos, combustível, óleo 
de freio, água do radiador, estado dos pneus e freios, catracas, baterias, nível e pressão do óleo, sinaleiros, 
amperímetro, velocímetro etc. Zelo pela limpeza e conservação do veículo, efetuação de pequenos reparos ou 
substituição de equipamentos. Lei nº 9.503/97 (Código de trânsito Brasileiro) e resoluções do CONTRAN. Normas 
Gerais de Circulação e Conduta. Sinalizações de Trânsito. 

 
 

CARGOS DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
(CONTEÚDO PROGRAMÁTICO COMUM A TODOS OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO COMPLETO E ENSINO 

TÉCNICO) 
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Vocabulário. Coesão 
e coerência. Ortografia. Fonema e letra: posição da sílaba tônica, encontros consonantais, encontros vocálicos e 
divisão silábica. Processos de formação das palavras. Classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, verbo, 
numeral, pronome, conjunção, preposição, advérbio, interjeição. Sintaxe: frase� oração� período� termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração� coordenação e subordinação. Emprego do sinal indicativo de 
crase. Acentuação gráfica. Pontuação. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos. 
Reescrita de frases. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

 
RACIOCINIO LÓGICO: Conjuntos. Proposições. Negação de uma proposição simples. Conectivos: “e”, “ou”, 
“ou...ou”, “se...então” e “se e somente se”. Tabelas-verdade. Negação de uma proposição composta. 
Equivalências do conectivo “se...então”. Tautologia, contradição e contingência. Proposições categóricas. 
Argumentos. Implicação lógica. Verdades e mentiras. Associação lógica. Números: naturais, inteiros, racionais e 
reais. Razão. Proporção: divisão diretamente proporcional e inversamente proporcional. Regra de três: simples e 
composta. Equação de primeiro grau. Equação de segundo grau. Análise combinatória: arranjo, permutação e 
combinação. 

 
ATUALIDADES: Atualidades Brasileiras e Mundiais: Economia e Política. Política Nacional e Internacional. 
 
CARGO 0201 ESCOLARIDADE 
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AGENTE ADMINISTRATIVO ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar, sob supervisão, tarefas administrativas nas áreas de protocolo, secretaria, arquivo, orçamento e 
finanças, recursos humanos, material e patrimônio, organização e métodos, coleta, classificação e tabulação de 
dados, operando equipamentos de informática, máquinas de calcular, de reprodução de documentos e outras 
similares; realizar serviços específicos de digitação de cartas, memorandos, minutas e textos diversos e outras 
tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente do sistema administrativo.   

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Administração pública: Princípio Básico da Administração Pública, Legalidade, Moralidade Administrativa, 
Finalidade Pública – Publicidade; Contratos administrativos: Características – Licitações – Princípios Gerais – 
Modalidades; Servidores públicos: Regime Estatutário, Regime Especial, Regime Trabalhista; Expediente 
Funcional e Organizacional; Material de Escritório; Técnicas de Serviços de Escritório; Conceito de Documentação 
e sua Terminologia. 
 
CARGO 0202 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar atividades educativas destinadas á comunidade, incentivando-as a conservação, saneamento e melhoria 
ao meio ambiente. Execução de tarefas e trabalhos relacionados com as atividades de fiscalização ambiental, 
envolvendo a fauna e a flora, respeitada a legislação. Elabora, supervisiona, avalia e realiza estudos, projetos e 
pesquisas relacionadas á conservação, saneamento e melhoria do meio ambiente; Coleta e avalia dados sobre 
meio ambiente, realizando pesquisas e analisando resultados; Participam dos estudos de elaboração ou revisão 
de legislação ou normas técnicas, relativas a melhoria e proteção ambiental; Elabora estudos, visando á 
recuperação de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação ambiental; Exercer ação fiscalizadora 
observando normas e legislação especifica; Acompanha a preservação da flora e da fauna de parques e reservas 
florestais do município; Participar do planejamento Executar quaisquer outras atividades correlatas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Desenvolvimento Sustentável. Ecologia e Meio Ambiente. Conservação da Biodiversidade. Unidades de 
Conservação. Código Florestal Brasileiro. Biomas. Ecossistemas. Recuperação de Áreas Degradadas. Manejo de 
Bacias Hidrográficas. Poluição ambiental: água, solo e ar. Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Educação 
Ambiental. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Legislação Ambiental. 
 
CARGO 0203 
AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO E CNH CATEGORIAS 
A E B 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar tarefas referentes ao controle e fiscalização do trânsito urbano, disciplinando e dirigindo o tráfego e 
adotando medidas necessárias à repressão de infrações e desordens cometidas por condutores, fazendo cumprir 
o Código Nacional de Trânsito, para garantir a ordem e evitar acidentes.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Aspectos Administrativos e Institucionais: a função do agente de trânsito (importância, postura e implicações). 
Legislação de trânsito: Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro): Sistema Nacional de Trânsito. Das Normas 
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Gerais de Circulação e Conduta. Da Sinalização de Trânsito. Da Engenharia de Tráfego, da Operação, da 
Fiscalização e do Policiamento Ostensivo de Trânsito. Da Condução de Escolares. Das Infrações. Das 
Penalidades. Das Medidas Administrativas. Dos Crimes de Trânsito. Resoluções do CONTRAN, relacionadas às 
atividades fim do agente fiscalizador de trânsito e transporte no âmbito municipal.  
 
CARGO 0204 
AGENTE SOCIAL 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar, sob supervisão técnica sócio-educativa e administrativa os programas e as atividades de proteção social 
às pessoas que mantém vínculo com a família e comunidade, incluindo ações sócio-educativas de convivência, 
promoção social, atendimento com recursos emergenciais e de geração de trabalho e renda, e nos programas e 
nas atividades desenvolvidas pela proteção social, com atendimento às famílias e indivíduos com seus direitos 
violados. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Relação Estado e Sociedade Civil. Indivíduo e Sociedade. Família na sociedade brasileira atual. Cultura, 
Identidades culturais. Questões étnicas, racismo. Diferenças culturais e discriminação. Globalização, 
descentralização e participação social. Trabalho e desemprego na Sociedade de Classes Democracia e 
participação política; Direitos civis, políticos e sociais. Direitos de cidadania no Brasil na atualidade. A Constituição 
de 1988. Plano de Defesa de Direitos Humanos. Assistência social como direito. Enfrentamento da pobreza. 
Direitos das pessoas com deficiência, dos idosos. Violação de direitos. Direitos das crianças e adolescentes. 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e a sua importância para a garantia de direitos. Erradicação do trabalho 
infantil. Políticas públicas de proteção social e a rede sócio-assistencial de proteção social. Atendimento a 
indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade 
 
CARGO 0205 
AUTOCADISTA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO 
ESPECÍFICO EM AUTOCAD 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Elaboram desenhos de arquitetura e engenharia civil utilizando softwares específicos para desenho técnico, assim 
como podem executar plantas, desenhos e detalhamentos de instalações hidrossanitárias e elétricas e desenhos 
cartográficos; coletam e processam dados e planejam o trabalho para a elaboração do projeto como, por exemplo, 
interpretar projetos existentes, calcular e definir custos do desenho, analisar croqui e aplicar normas de saúde 
ocupacional e normas técnicas ligadas à construção civil, podendo atualizar o desenho de acordo com a 
legislação. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Desenhos e projetos: Multivistas. Paralines.  Projeções Axonométricas e Oblíquas.  Desenhos Axonométricos e 
Oblíquos e em Transparaline.  Paralines Arquitetônicas.  Perspectivas.  Sombras. Conhecimentos em AutoCAD 
2004 e 2010: conceitos, referências, configurações e utilitários. Organização do trabalho. 
Edição com Produtividade melhorando as técnicas de Desenho. Impressão e Plotagens. Inclusão de textos e uso 
das dimensões.  Legislação 
 
CARGO 0206 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO 
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TÉCNICO DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Desenvolver atividades que se destinam a auxiliar no atendimento a pacientes, na execução dos serviços de 
triagem do material a ser examinado, na preparação, manuseio, limpeza e conservação de instrumentos e 
aparelhos, sob a supervisão do técnico de laboratório, para possibilitar o diagnóstico das doenças. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Higiene e segurança de trabalho em laboratório. Manuseio de equipamentos de laboratório: autoclave, estufa de 
esterilização, destilador, banho-maria, instrumentos de necrópsia. Limpeza, desinfecção e esterilização de vidrarias, 
utensílios e materiais utilizados em laboratório. Manejo básico de postura comercial. Colheita de sangue. Registro 
de recebimento de materiais. 
 

CARGO 0207 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO DE 
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL OU EQUIVALENTE 
COM REGISTRO PROFISSIONAL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Auxiliar na execução dos trabalhos técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em 
órgãos públicos de saúde; auxiliar na prevenção da doença bucal participando de programas de promoção à saúde, 
projetos educativos e de orientação de higiene bucal; auxiliar na confecção e reparação de próteses dentárias; 
executar os procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista e do técnico de saúde bucal, 
conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança. Organizar e executar atividades de higiene bucal. 
Processar filme radiográfico. Preparar o paciente para o atendimento. Auxiliar e instrumentar os profissionais nas 
intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares. Manipular materiais de uso odontológico. Selecionar 
moldeiras. Preparar modelos em gesso. Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao 
controle administrativo em saúde bucal. Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, 
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho. Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde 
bucal. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e 
resíduos odontológicos. Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; 
Realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal. Adotar medidas de biossegurança visando ao 
controle de infecção. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Desinfecção e Noções de assepsia. Esterilização. Instrumental dentário. Noções básicas da função. Procedimentos. 
Zelo pelos instrumentos utilizados no consultório - limpeza e esterilização. Odontologia Social - atendente de 
consultório dentário: histórico, legislação e papel do ACD; Normas de Biossegurança - lavagem, acondicionamento 
e manutenção dos equipamentos odontológicos, esterilização e desinfecção de instrumentais e moldagens; 
Atendimento junto à cadeira odontológica - rotina de consulta, instrumentação, manipulação de materiais e 
revelação de radiografias; Programas de prevenção de cáries; Noções de vigilância à saúde. 
 
CARGO 0208 
DESENHISTA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO 
ESPECÍFICO DE DESENHISTA 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Analisam solicitações de desenhos; interpretam documentos de apoio, tais como plantas, projetos, catálogos, 
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croquis e normas. Observam características técnicas de desenhos; esboçam desenhos; definem formatos e 
escalas, sistemas de representação e prioridades de desenhos, conforme cronogramas. Desenham detalhes de 
projetos de desenhos. Enviam desenhos para revisão; realizam cópias de segurança e disponibilizam desenhos 
finais e/ou revisões para áreas afins. São classificados nessa epígrafe os desenhistas técnicos não especializados. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Traçados no plano. Arco capaz. Quadrilátero inscritível. Proporcionalidade e Semelhança. Teoremas do cateto e da 
altura. Figuras semelhantes. Figuras planas equivalentes.  Potencia.  Eixo e centro radial. Secção áurea. Retificação 
da circunferência. Polígonos. Retas e pontos notáveis no Triângulo. Análise e construção de polígonos regulares. 
Construção de polígonos regulares de “n” lados conhecendo-se o Lado ou o raio da circunferência circunscrita. 5 
transformações geométricas. Projetividade e homografia. Homologia e Afinidade. Inversão. Teorema das três 
homologias. Retas-limite de uma homologia. Tangências. Tangências como Aplicação dos conceitos de potência e 
inversão. Problemas de Apolônio. Curvas cíclicas. Cicloide. Epiciclóide. Hipociclóide. Envolvente da circunferência. 
Curvas de transição. Lemniscata de bernouilli. Curvas cônicas. Tangências e interseções com uma reta. Elipse. 
Hipérbole. Parábola. Tangências e interseções com uma reta. Sistemas de representação. Fundamentos de 
projeção. Distintos sistemas de representação. Vistas e respectiva Normatização. Sistema diédrico. Métodos: 
abatimento, giro e mudança de plano. Paralelismo e perpendicularidade. Interseções e distâncias. Magnitudes reais 
de distâncias, ângulos e superfícies. Representação de superfícies Poliédricas e de revolução. Representação dos 
poliedros regulares. Interseção com retas e planos. Seções e Desenvolvimentos. Sistema axonométrico ortogonal. 
Escalas axonométricas. Magnitudes reais de segmentos e Ângulos. Representação de figuras poliédricas e de 
revolução.  Interseção com retas e planos.  Seções.  Relações entre os sistemas axonométrico e diédrico. Traçado 
de perspectivas a partir das vistas fundamentais e viceversa. Sistema axonométrico oblíquo. Fundamentos. 
Coeficiente de redução. Magnitudes reais de segmentos E ângulos. Representação de figuras poliédricas e de 
revolução. Interseção com retas e planos. Seções. Traçado De perspectiva cavaleira a partir das vistas 
fundamentais e vice-versa.  Sistema cônico de perspectiva linear.  Fundamento e elementos do sistema.  
Perspectiva central e oblíqua.  Métodos de representação.  Marcas e pontos de fuga. Pontos métricos e de fuga.  
Representação de superfícies poliédricas. Interseção com retas e planos. Traçado de perspectivas de exteriores. 
Normalização. Desenho Industrial. Desenho de arquitetura e construção civil. Desenho assistido por computador: 
AutoCAD. 
 
CARGO 0209 
FISCAL DE OBRAS 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO E CNH CATEGORIAS 
A E B 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Fiscalizar as obras; notificar, embargar e autuar obras; fazer valer as leis do município (Código de Obras, Posturas, 
Limpeza Pública e o Plano Diretor Municipal); executar tarefas de registro em formulários próprios de dados para o 
cadastro imobiliário; verificar o dimensionamento de imóveis para efeito de registro cadastral; verificar a atualização 
da planta de valores imobiliários do município; verificar o lançamento de multas pelos agentes; verificar o 
lançamento de dados no cadastro imobiliário; supervisionar o lançamento na dívida ativa do município; 
desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência; acompanhar o 
andamento das construções despachadas pela Prefeitura, a fim de constatar a sua conformidade com as plantas 
devidamente aprovadas; embargar obras iniciadas sem a aprovação ou em desconformidade com as plantas 
aprovadas; verificar denúncias e fazer notificações sobre construções clandestinas, aplicando todas as medidas 
cabíveis; comunicar as irregularidades encontradas nas obras fiscalizadas à autoridade competente, tomando 
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medidas necessárias que se fizerem em cada caso; prestar informações em requerimentos sobre construções de 
prédios novos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Poder de polícia do Município: meios de atuação da fiscalização, política das construções, de costumes, de meio 
ambiente, de higiene, regulamentação edilícia e licenciamento em geral. Atos administrativos relacionados ao poder 
de polícia: atributos, elementos, discricionariedade, vinculação; autorização e licença. Direito de construir: 
fundamento, proteção à segurança e ao sossego, controle da construção, o papel do Município; licenciamento de 
obras, consulta prévia, aprovação de projeto, emissão de alvará, emissão de habite-se. Legislação urbanística 
federal: instrumentos de política urbana, uso do solo, parcelamento e regulação. Fiscalização: vistorias, 
irregularidades, intimação, notificação, auto de infração, penalidades, recurso, embargo, cassação de licença e 
demolição. Noções gerais de execução de obras e de elementos de projeto e de construção. 
 
CARGO 0210 
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Estudar o sistema tributário municipal, orientar o serviço de cadastro e realizar perícias; exercer a fiscalização direta 
em estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e comércio ambulante; prolatar pareceres e 
informações sobre lançamentos e processos fiscais; lavrar autos de infração; assinar intimações e embargos; 
organizar o cadastramento fiscal informatizando os dados; orientar o levantamento estatístico específico da área 
tributária; apresentar relatórios periódicos sobre a evolução da receita; estudar a legislação básica; avaliar os 
imóveis identificados nas guias de arrecadação, para efeito de recolhimento de tributos municipais; emitir parecer 
relacionado com a sua função; pesquisar dados de atualização de valores imobiliários junto às diversas fontes de 
informações, tais como: transações, anúncios, ofertas e normas, etc.; organizar o cadastro imobiliário 
informatizando os dados e fazendo atualizações periódicas; aplicar as normas de metrologia, orientar a fiscalização 
de pesos e medidas e  executar tarefas afins. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. Noções de Direito Tributário: Administração Tributária; 
Competência Tributária; Créditos Tributários; Impostos; Infrações Tributárias; Limitações da Competência Tributária; 
Normas Gerais de Direito Tributário; Obrigações Tributárias; Política Tributária de Fiscalização; Tributos Federais, 
Estaduais e Municipais; Sistema Tributário Nacional. Fundamentos da administração: Características básicas das 
organizações formais: tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de estruturação. Processo 
organizacional e as funções básicas: planejamento, direção, organização e controle. Administradores 
Organizacionais: habilidades, papéis, função, motivação, liderança, comunicação e desempenho. Princípios e 
sistemas de administração federal: Estrutura e funcionamento do serviço público no Brasil. 
 

CARGO 0211 
FOTÓGRAFO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO 
ESPECÍFICO DE FOTOGRAFIA COM CARGA 
HORÁRIA DE 100 H 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Criam imagens fotográficas de acontecimentos, pessoas, paisagens, objetos e outros temas, em branco e preto ou 
coloridas, utilizando câmeras fixas (de película ou digitais) e diversos acessórios. Escolhem tema ou assunto da 
fotografia ou atendem a demandas de clientes ou empregadores, segundo objetivos artísticos, jornalísticos, 
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comerciais, industriais, científicos etc. Podem revelar e retocar negativos de filmes, tirar, ampliar e retocar cópias, 
criar efeitos gráficos em imagens obtidas por processos digitais e reproduzi-las sobre papel ou outro suporte. 
Podem dirigir estúdio fotográfico ou loja de material de fotografia. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Recursos manuais da câmera fotográfica. Controle de movimento. Profundidade de campo. Fotometragem e 
objetivas. Filmes e filtros. Iluminação natural, artificial e flash. Processamento e revelação de filmes. 
 
CARGO 0212 
GUARDA MUNICIPAL 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Vigiar dependências de áreas públicas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos e outras 
irregularidades; zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos; 
recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito; fiscalizar pessoas, cargas e 
patrimônio; vigiar parques, reservas florestais e demais logradouros públicos e prestar informações ao público e aos 
órgãos competentes. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. Lei Federal nº 8.069/1990 - “Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e dá outras providências”; Artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil - 
1988 - “Capítulo I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”; Dos Direitos Sociais (art. 6º); Da administração 
Pública (art. 37 a 41); Da família, da criança, do adolescente e do idoso (art. 227 a 230); e artigo 144 da 
Constituição Federal. Penal: Dos crimes praticados por funcionários públicos contra a Administração em geral (arts. 
312 a 327). Processo Penal: Definição de prisão em flagrante; Definição de prisão preventiva; Definição de prisão 
temporária. Abuso de Autoridade (Lei nº 4.898/65). Apresentação e uso de documento de identificação pessoal (Lei 
nº 5.553/68). Os Três Poderes: Legislativo - Executivo - Judiciário; Noções de Cidadania; Direitos e deveres do 
cidadão. Noções Básicas de Trânsito: Conceitos e definições. Sistema Nacional de Trânsito: composição e 
competências. Educação para o Trânsito. Sinalização de Trânsito. Infrações, Penalidades e Medidas 
Administrativas. 
 
CARGO 0213 
MAQUEIRO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Exercer atividades rotineiras envolvendo tarefas ligadas aos serviços de enfermagem; orientar o paciente e/ou o 
acompanhante, principalmente se for criança, sobre todo procedimento que será realizado. Proteger o paciente com 
robe e/ou lençol, preservando sua privacidade; atender à solicitação médica de enfermagem; transportar o paciente 
e corpos (pós-morte) de maneira segura e confortável, obedecendo as normas universais de biossegurança; 
executar o transporte de pacientes em macas, desde a entrada da Unidade de Saúde até as dependências das 
salas de atendimento, enfermarias, além dos deslocamentos de pacientes internos; efetuar outras tarefas correlatas, 
mediante determinação superior. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Técnicas de transporte de paciente. Legislação do SUS, Noções básicas de controle de infecção hospitalar. 
Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Política Nacional de Humanização. Noções do SUS, princípios 
básicos, limites e perspectivas. Noções de primeiro socorros. Noções gerais de saúde. Conhecimentos sobre 
fraturas e ferimento. Posições para carregamento de pacientes. Equipamentos. Mobilizações. 
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CARGO 0214 
ORIENTADOR SOCIAL 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Visam garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal e social. Procuram assegurar 
seus direitos, abordando-as, sensibilizando-as, identificando suas necessidades e demandas e desenvolvendo 
atividades e tratamento. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Relação Estado e Sociedade Civil. Indivíduo e Sociedade. Família na sociedade brasileira atual. Cultura, 
Identidades culturais. Questões étnicas, racismo. Diferenças culturais e discriminação. Globalização, 
descentralização e participação social. Trabalho e desemprego na Sociedade de Classes Democracia e participação 
política; Direitos civis, políticos e sociais. Direitos de cidadania no Brasil na atualidade. A Constituição de 1988. 
Plano de Defesa de Direitos Humanos. Assistência social como direito. Enfrentamento da pobreza. Direitos das 
pessoas com deficiência, dos idosos. Violação de direitos. Direitos das crianças e adolescentes. Estatuto da Criança 
e do Adolescente, e a sua importância para a garantia de direitos. Erradicação do trabalho infantil. Políticas públicas 
de proteção social e a rede sócio-assistencial de proteção social. Atendimento a indivíduos e famílias em situação 
de vulnerabilidade. 
 

CARGO 0215 
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO 
ESPECÍFICO DE PROGRAMAÇÃO BÁSICA COM 
200 H 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Desenvolvem sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, 
montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas; projetam, implantam e realizam 
manutenção de sistemas e aplicações; selecionam recursos de trabalho, tais como metodologias de 
desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento. Planejam etapas e 
ações de trabalho. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Bancos de dados relacionais: conceito, entidades, atributos; tuplas, relacionamentos: cardinalidade 1:1, 1:n e n:m, 
chaves primárias (simples e compostas), chaves estrangeiras e chaves candidatas, normalização, interpretar 
diagramas er.  Banco de dados oracle:  objetos: table, constraint (primary key - pk, foreign key - fk, unique key - uk e 
check constraint), index (unique, non-unique), view, sequence (inclusive os comandos: currval e nextval), function, 
procedure, synonym.  Tipos de dados: varchar, char, number, date; binários: clob, blob e bfile.  Comandos: ddl 
(linguagem de definição de dados. Exemplo: create, drop), dml (manipulação de dados. Exemplo: insert, update, 
merge e delete), sql (linguagem de consulta estruturada. Exemplo: select, inner join, outer join, union); dcl 
(linguagem de controle de dados. Exemplo: grant e revoke); transacionais: commit e rollback, pl/sql (linguagem 
procedural, blocos anônimos, functions e procedures). Otimização (tunning) de consultas: uso de hints de 
otimização e interpretação do plano de execução (explain plan).  Programação: lógica – lógica formal; algoritmos e 
estrutura de dados – noções de complexidade de algoritmo; programação estruturada; noções de depuração de 
código; estruturas sequenciais, condicionais e de repetição; programação orientada a objetos (conceitos de 
orientação por objetos, herança, polimorfismo, propriedades, objetos, classes, interfaces, métodos, 
encapsulamento, Sobrecarga). Conhecimento de programação visual para aplicações web e padrões de 
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acessibilidade. Uso/conceitos de ferramentas case de implementação de códigos em projetos orientados a objetos. 
Programação por eventos.  Desenvolvimento de sistemas: noções de mecanismos de segurança: criptografia, 
assinatura digital, garantia de integridade, controle de acesso, certificação digital. Noções de análise e projeto 
estruturado de sistemas. Noções de análise e projeto orientado a objeto com uml (conceitos gerais, diagrama de 
casos de uso, diagrama de classes/objetos; diagrama de estados; diagrama de colaboração/comunicação; diagrama 
de sequência, diagrama de atividades; diagrama de componentes; diagrama de implementação). Projetos de 
interface: diagramação, usabilidade e acessibilidade. Noções de gestão de configuração e controle de versão. 
Noções de processo de testes de software (conceitos, fases, técnicas e automação de testes). Asp.net: noções de 
programação 43 web. Arquitetura de aplicação asp.net. Controles de servidor. Acesso a dados com ado.net. 
Controles de usuário (ascx). Noções de web services. Instalação e configuração de uma aplicação asp.net. 
Programação orientada a objetos em c++. Conceitos de ajax. Desenvolvimento com asp.net ajax. Asp.net ajax 
control toolkit. Inglês técnico: interpretação de textos e/ou manuais técnicos ligados à área de atuação. 
 
CARGO 0216 
RADIALISTA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM REGISTRO NA 
DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Apresentam programas de rádio, ancorando programas, nos quais interpretam o conteúdo da apresentação, 
noticiam fatos, lêem textos no ar, redigem a notícia, narram eventos esportivos e culturais, tecem comentários sobre 
os mesmos e fazem a locução de anúncios publicitários; entrevistam pessoas; anunciam programação; preparam 
conteúdo para apresentação, pautando o texto, checando as informações, adaptando-se aos padrões da emissora e 
do público alvo; atuam em rádio, televisão e eventos, bem como em mídias alternativas como cinema e internet. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
História da imprensa, do rádio e da televisão no brasil. A linguagem jornalística – estrutura, texto, lide, sublide, título, 
entretítulo. Legislação em comunicação social: lei de imprensa. Teoria da comunicação. Ética e direito à informação 
pública. Opinião pública. Comunicação pública. Planejamento da comunicação (definição de público, seleção de 
instrumentos, aferição de resultados). Cores, ilustrações, técnicas de impressão, redação de texto. Assessoria de 
imprensa – conceito, finalidade. Meios de divulgação – entrevista coletiva, entrevista exclusiva, press release. 
Estrutura e processos de produção jornalística em jornal, revista, televisão, agências, mídia eletrônica. Redação de 
boletins informativos, comunicados e matérias jornalísticas; linguagem jornalística em rádio, tv, jornal e internet. 
Planejamento de mídia: objetivo, estratégica e tática. Variáveis de mídia: alcance, freqüência e continuidade. Tipos 
e técnicas de pesquisas de opinião. Comunicação organizacional. Promoção e merchandising. Noções básicas de 
marketing. 
 

CARGO 0217 
TÉCNICO AGRÍCOLA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO DE 
TÉCNICO AGRÍCOLA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Prestar assistência e orientação aos lavradores e criadores bem como auxiliar no trabalho de defesa sanitária 
animal e vegetal. Prestar assistência aos agricultores sobre métodos de cultura, bem como meios de defesa e 
tratamento contra pragas e moléstias nas plantas; realizar culturas experimentais através de plantio de canteiros, 
bem como efetuar cálculos para adubação e preparo da terra; informar aos lavradores sobre a conveniência da 
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introdução de novas culturas e equipamentos indicados para cada lavoura, bem como a manutenção e conservação 
dos mesmos; orientar os criadores, fazendo demonstrações práticas sobre métodos de vacinação, de criação e 
contenção de animais, bem como sobre processos adequados de limpeza e desinfecção de estábulos, baias, 
tambos; auxiliar o veterinário nas práticas operatórias e tratamento de animais, controlando a temperatura, 
administrando remédios, aplicando injeções, supervisionando a distribuição de alimentos, colaborar em 
experimentação zootécnica; realizar a Inseminação artificial; colaborar na organização de exposições rurais; 
acompanhar o desenvolvimento da produção de leite e verificar o respectivo teor de gordura dar orientação sobre 
indústrias rurais de conservas, lacticínios e executar outras tarefas correlatas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. Noções de Administração Rural. As Culturas de: Caju, 
Côco, Feijão, Milho e Mandioca. As Pastagens. Controle de Ervas Daninhas. Podas de Plantas Frutíferas. Noções 
Fundamentais sobre Solos: Formação e Constituição, Principais Propriedades Físicas, Adubação Orgânica e Verde, 
Adubação Química ou Mineral, Correção do Solo. Noções Fundamentais sobre mecanização Agrícola: Tração 
Animal e Tração Motora. Noções Fundamentais de Irrigação. Sanidade Animal: Aplicação de Medicamentos e 
Contenção de Animais. Alimentação Animal: Volumosos, Concentrados, Cilagem, Fenação e Mineralização. 
 

CARGO 0218 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO DE 
CONTABILIDADE E REGISTRO PROFISSIONAL NO 
CRC 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar estudo, fiscalização, orientação e superintendência de atividades fazendárias em geral, que envolvam 
matéria econômica de natureza complexa, tais como: supervisionar os serviços fazendários do Município; realizar 
estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras da contabilidade do Município; auxiliar no 
planejamento de modelos e fórmulas para uso nos serviços de contabilidade; orientar e superintender a atividade 
relacionada com a escrituração e controle de quantos arrecadem rendas, realizem despesas, administrem bens do 
Município; auxiliar na realização da análise contábil e estatística dos elementos integrantes dos balanços; auxiliar na 
organização da proposta orçamentária; supervisionar a prestação de contas de fundos e auxílios recebidos pelo 
Município; Executar outras tarefas correlatas.  
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 
Capitalização Simples - Juro Simples: conceitos básicos, cálculo do capital, da taxa, do prazo e do montante. Taxas 
proporcionais e equivalentes. Cálculo dos Juros Simples: exato, comercial e ordinário. Descontos Simples: 
Desconto "por dentro", ou Racional. Desconto "por fora", ou Comercial. Relação entre as Taxas de Descontos "por 
dentro" e "por fora". Títulos Equivalentes. Capitalização Composta - Juros Compostos: Cálculo do Juro, do Capital, 
Taxa, do Prazo do Montante. Taxas Equivalentes, Taxa Nominal e Efetiva. Rendas Financeiras na Capitalização 
Composta: Rendas Postecipadas; Rendas Antecipadas. Património: Conceito e Definição. Património Líquido, 
Formação do Património. Gráfico Patrimonial. Situação Líquida. Contas: Débito e Crédito. Classificação das Contas. 
Plano de Contas. Escrituração Contábil: Regimes de Caixa e Competência. Lançamentos e Retificações. Compra e 
Venda de Mercadorias. Operações Típicas de uma Empresa. Critérios Anteriores ao Encerramento do Balanço. 
Balancete de Verificação. Provisões e Diferimentos. Inventários de Mercadorias e Materiais. Créditos de Liquidação 
Duvidosa. Direito tributário: Legislação Federal (PIS e COFINS, Lei 10833/03, 10637/02,10147/00, IR Fonte).  
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CARGO 0219 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO TÉCNICO 
EM EDIFICAÇÕES COM REGISTRO 
PROFISSIONAL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar tarefas de caráter técnico relativas à elaboração de projetos de edificações e outras obras de engenharia 
civil, orientando-se por plantas, esquemas, croquis, especificações técnicas, para colaborar na construção, reparo e 
conservação de obras.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Execução de trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior. Aplicação das 
normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho. Levantamento de dados de natureza técnica. 
Condução de trabalho técnico. Treinamento de equipes de execução de obras e serviços técnicos. Fiscalização da 
execução de serviços e de atividades de sua competência. Organização de arquivos técnicos. Elaboração de 
orçamentos relativos às atividades de sua competência. Execução de desenho técnico. Conhecimentos básicos em 
AutoCAD.  
 

CARGO 0220 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO DE 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM COM REGISTRO 
PROFISSIONAL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Auxiliar na organização, supervisão e execução de serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou 
específicos, orientando equipes auxiliares na operacionalização desses serviços, para possibilitar a recuperação da 
saúde de pessoas em hospitais, ambulatórios, postos de saúde e outras unidades especializadas em saúde. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções gerais de anatomia e fisiologia humanas. Noções de histologia dos tecidos. Epitelial: de revestimento e 
glandular. Muscular: liso e estriado. Nervoso. Conjuntivo: substância fundamental, fibras colágenas, fibras elásticas, 
fibras reticulares, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido e sistema retículo endotelial. Anatomia macroscópica: 
registro, descrição, cortes, acondicionamento. Procedimentos técnicos de enfermagem. Enfermagem na 
administração de medicamentos. Técnicas básicas de enfermagem. Assistência de enfermagem em saúde mental. 
Biossegurança nas Ações de Saúde. Conceitos e princípios de assepsia, anti-sepsia, desinfecção, 
descontaminação e esterilização. Atendimento de emergência e primeiros socorros. Programas de Saúde: pré-natal, 
puericultura, imunização, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, cólera, hepatite, dengue, meningite e 
leptospirose, DST/AIDS, adolescentes, prevenção de câncer cérvicouterino e planejamento familiar. Conduta ética 
dos profissionais da área de saúde. 
 
CARGO 0221 
TÉCNICO EM GESSO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO 
TÉCNICO EM GESSO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executam imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais (imobilizações para os dedos). Preparam e 
executam trações cutâneas, auxiliam o médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras 
de redução manual. Podem preparar sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas 
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suturas e anestesia local para manobras de redução manual, punções e infiltrações. Comunicam-se oralmente e por 
escrito, com os usuários e profissionais de saúde. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções básicas de redução ortopédica e de imobilização. Materiais e instrumentais. Destinação correta de lixo 
séptico e material perfurocortante. Noções básicas de: anatomia músculo esquelético, fisiologia articular e 
biomecânica, lesões traumáticas das articulações, pré e pós operatório de artroplastias, órteses e próteses, 
fixadores externos. Noções elementares de: anatomofisiologia humana. Técnica de imobilização ortopédica. 
Infecções. Ética, deontologia. Atuação do técnico nos primeiros socorros e em centros cirúrgicos e centros de 
materiais esterilizados. 
 
CARGO 0222 
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO AVANÇADO 
DE 200 H NA ÁREA 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar atividades de nível intermediário que envolvam a adequada automatização de rotinas, por intermédio do 
desenvolvimento, codificação, teste, implantação, documentação e manutenção dos programas e sistemas; a 
verificação, a preparação e a operação de equipamentos de informática, com a transferência de dados para 
sistemas automatizados; o atendimento aos usuários; a realização de trabalhos que exijam conhecimentos básicos 
e/ou específicos de informática; outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser 
determinadas pela autoridade superior. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Fundamentos de computação; organização e arquitetura de computadores; componentes de um computador 
(hardware e software); sistemas de entrada e saída; sistemas de numeração e codificação; aritmética 
computacional; princípios de sistemas operacionais; características dos principais processadores do mercado; 
ambientes Windows (XP e Windows 7) e Linux; Internet e Intranet; utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos 
e procedimentos associados a Internet/Intranet; ferramentas e aplicativos de navegação, de correio eletrônico, de 
grupos de discussão, de busca e pesquisa; conceitos de protocolos, World Wide Web, organização de informação 
para uso na Internet, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo, multimídia; acesso à 
distância a computadores; conceitos de proteção e segurança da informação; procedimentos, aplicativos e 
dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); conceitos de 
organização e gerenciamento de arquivos e pastas. Instalação de programas e periféricos em microcomputadores; 
principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito e multimídia; 
tecnologias de rede local Ethernet/Fast Ethernet/Gibabit Ethernet; Cabeamento: Par trançado sem blindagem - 
categoria 5E e 6; fibras ópticas; redes sem fio (wireless). Elementos de interconexão de redes de computadores 
(gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, roteadores); protocolo TCP/IP; serviços de nomes de domínios 
(DNS); serviço DHCP; serviços HTTP e HTTPS; serviço de transferência de mensagens SMTP; proxy. Conceitos 
básicos de “firewall”; Prevenção de intrusão; auditoria; sistemas de criptografia e suas aplicações; Programação 
orientada a objetos. Conceitos básicos: classes, objetos, métodos, mensagens, sobrecarga, herança, polimorfismo, 
interfaces e pacotes; tratamento de exceção. Linguagens de programação Java e PHP; AJAX; XML; Web Services; 
noções de servidores de aplicação Java; Eclipse; ferramentas de gerência de configuração; práticas ágeis: 
Integração contínua, Test-driven Development (TDD), Refactoring. Design Patterns; Teste funcional e de unidade. 
Banco de dados: MER - Modelo de entidaderelacionamento; Modelo conceitual, lógico e físico; Conceitos básicos 
de banco de dados: esquema, tabelas, campos, registros, índices, relacionamentos, transação, triggers, tipos de 
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bancos de dados; Normalização de dados: conceitos, primeira, segunda e terceira formas normais; DML: 
Linguagem de manipulação de dados; DDL: Linguagem de definição de dados. Inglês Técnico. 
 

CARGO 0223 
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO 
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA COM 
REGISTRO PROFISSIONAL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar atividades de confecção e reparação dos diversos tipos de prótese dentária e aparelhos ortodônticos 
removíveis; operar e zelar pelo bom uso e manutenção de equipamentos e instrumentais específicos. a) executar a 
parte mecânica dos trabalhos odontológicos. Ser responsável, perante o serviço de fiscalização respectivo, pelo 
cumprimento das disposições legais que regem a matéria. Ser responsável pelo treinamento de auxiliares e 
serventes do laboratório de prótese odontológica. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções básicas de Primeiros Socorros. Normas profiláticas, de higiene pessoal e de biossegurança - (auto-cuidados 
e prevenção de contaminações). Planejamento da armação metálica da prótese removível. Reprodução dos 
modelos em revestimento. Escultura da armação metálica com fios de cera. Acrilização. Acabamento e polimento. 
Planejamento para execução da dentadura. Reprodução dos modelos da arcada em gesso. Montagem dos dentes. 
Escultura da gengiva. Acrilização. Acabamento e polimento. Exercício com fios e alicates ortodônticos para 
adestramento. Confecção de grampos e molas. Aplicação de resina ortodôntica. Acabamento e polimento. 
Introdução teórica à prótese fixa. Modelo de trabalho com troquéis (dente unitário). Enceramento e escultura de 
coroas e pontes dentárias. Fundição. Soldagem. Usinagem e polimento. Materiais para recobrimento das estruturas 
metálicas de prótese fixa com fins estéticos (porcelana e resina fotopolimerizável). Preparo do metal. Aplicação do 
opaco. Aplicação da porcelana. Aplicação de resina fotopolimerizável. Planejamento para execução da prótese 
sobre implantes. Modelo de trabalho. Seleção de componentes para fixação no implante (pino). Enceramento e 
escultura da coroa (cimentadas ou parafusadas).  
 

CARGO 0224 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO DE 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Operar aparelhos de raios X, manejando seus componentes de acordo com as especificações recomendadas, 
executando exames radiológicos em geral, de acordo com a orientação do médico radiologista, para obter 
radiografias que possibilitem o diagnóstico e o tratamento de diversas doenças. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Radioproteção. Princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental. Anatomia e técnicas radiológicas: crânio, 
mastóides e sela turca, coluna cervical, torácica, lombosacra e do cóccix, bacia e articulações locais, membros 
inferiores e superiores, tórax, abdome. Noções básicas sobre técnica radiológica em adultos e em pediatria 
Conhecimentos técnicos sobre operacionalidade de equipamentos em radiologia. Câmara escura - manipulação de 
filmes, chassis, ecrans reveladores e fixadores, processadora de filmes. Câmara clara - seleção de exames, 
identificação; exames gerais e especializados em radiologia. Fluxograma técnico - administrativo - registro do 
paciente, identificação, encaminhamento de laudos, arquivamento. Métodos de imagem: tomografia, ressonância 
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magnética, hemodinâmica, mamografia, exames contrastados. Ética Profissional. Normas de biossegurança. 
 
CARGO 0225 
TÉCNICO EM SANEAMENTO BÁSICO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO DE 
TÉCNICO EM SANEAMENTO BÁSICO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Organizar, orientar e controlar trabalhos de caráter técnico de nível médio, referentes às obras de saneamento 
básico, orientando-se por plantas, esquemas e especificações técnicas, objetivando a execução, conservação e 
reparo das mencionadas obras; executar trabalhos técnicos relativos à operação e manutenção dos equipamentos e 
instalações dos sistemas de água e esgotos, nas áreas de cadastro, tratamento, macromedição, pitometria e de 
controle operacional. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Desenho técnico de projetos de saneamento. Cadastramentos. Locações, Nivelamentos. Levantamento de áreas. 
Controles de Jazidas. Topografia. Noções gerais de sistemas de abastecimento de água. Noções gerais de 
sistemas de esgotamento sanitário. Mecânica dos solos. Organização e segurança no trabalho. Locação de 
condutos em planta e perfil. Execução de valas. Mecânica dos solos. Levantamentos planialtimétricos, perfis e 
curvas de nível. Noções de corte, aterro e proteção de taludes. Conhecimentos práticos de trabalhos em teodolito e 
níveis em levantamentos topográficos. Cálculos de áreas e volumes através de métodos topográficos e aritméticos. 
Cálculo de coordenadas. Operação de aparelhos de GPS (sistema de posicionamento global). Noções de 
construção civil, concreto, terraplanagem e pavimentação. Análise e controle de água. Fundamentos químicos e 
biológicos do saneamento. 
 

CARGO 0226 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO DE 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL COM REGISTRO 
PROFISSIONAL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Planejar o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em 
órgãos públicos de saúde. Prevenir doença bucal participando de projetos educativos e de orientação de higiene 
bucal. Confeccionar e reparar próteses dentárias humanas, animais e artísticas. Executar procedimentos 
odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Administrar pessoal, recursos financeiros e materiais. Mobilizar 
capacidades de comunicação e palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme 
normas e procedimentos técnicos e de biossegurança. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 
Atendimento em saúde bucal. Técnicas auxiliares de odontologia. Noções de dentística, prótese, radiologia, cirurgia, 
odontopediatria, ortodontia, periodontia, endodontia, recepção, instrumentação e administração. Higiene dental. 
Doenças periodontais. Técnicas para higienização bucal. Odontologia preventiva. Manutenção periódica e 
sistemática da cavidade oral. Ações coletivas em saúde bucal. Materiais, equipamentos e instrumentais. Materiais 
odontológicos. Equipamentos odontológicos. Instrumental odontológico. Ergonomia do consultório odontológico. 
Odontologia a quatro mãos. Organização funcional do serviço. Biossegurança na Odontologia: bacteriologia; 
assepsia; anti-sepsia; desinfecção; esterilização (métodos, preparo do instrumental, manutenção, manipulação do 
material estéril). Noções gerais de anatomia. Noções de anatomia, fisiologia e patologia bucal. Noções sobre 
fármacos, cadeia de transmissão das doenças, microbiologia bucal, primeiros socorros. Ética profissional. 
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CARGO 0227 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO DE 
TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO COM 
REGISTRO PROFISSIONAL 

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

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimento da Lei n.° 6.514 de 23.12.1977 e Portaria n.° 3.214 de 08.06.1978. Segurança do trabalho. Higiene 
do trabalho. Meios de comunicação, recursos audiovisuais e promocionais, dinâmica de grupo. Psicologia das 
relações humanas e do trabalho. Proteção contra incêndio. Administração aplicada. Normalização e legislação. 
Estatísticas de acidentes. Arranjo físico. Movimentação e armazenamento de materiais. Agentes ambientais. EPI e 
EPC. Primeiros socorros. Desenho técnico. Ergonomia. Princípios de tecnologia industrial. Doenças profissionais. 
Emissão de CAT, elaboração de relatório técnico. Noções de meio ambiente: noções de ecologia; poluição do ar; 
água e solo; ciclo da água na natureza; distribuição de água no planeta; contaminação da água e origem dos 
resíduos sólidos. 
 

CARGO 0228 
TOPÓGRAFO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO 
ESPECÍFICO DE TOPOGRAFIA E REGISTRO 
PROFISSIONAL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executam levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de levantamentos altimétricos e planimétricos; 
implantam, no campo, pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e 
delimitando glebas; planejam trabalhos em geomática; analisam documentos e informações cartográficas, 
interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando acidentes 
geométricos e pontos de apoio para georeferenciamento e amarração, coletando dados geométricos. Efetuam 
cálculos e desenhos e elaboram documentos cartográficos, definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando 
aerotriangulação, restituindo fotografias aéreas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Fundamentos básicos da Topografia: generalidades topográficas, definição, planos de projeção, ponto topográfico, 
alinhamento, poligonais, ângulos horizontais, estaqueamento. Azimute e rumo. Levantamento topográfico 
planimétrico. Escala. Coordenadas retangulares. Altimetria: plano de referência, cotas, referência de nível, 
nivelamento e contranivelamento geométrico. Cálculo de cadernetas de nivelamento, erros e tolerâncias, desenho 
de perfis longitudinais e transversais. Seções transversais. Nivelamento trigonométrico. Curvas de nível. Locações 
altimétricas e planimétricas; 
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CARGOS DE ENSINO SUPERIOR 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
(CONTEÚDO PROGRAMÁTICO COMUM A TODOS OS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Intertextualidade. 
Ortografia. Acentuação gráfica. Divisão silábica. Classe de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, verbo, 
preposição, conjunção, interjeição, pronome e advérbio. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe: frase� 
oração� período� termos essenciais, integrantes e acessórios da oração� coordenação e subordinação. Pontuação. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, 
conotação e denotação. Figuras de pensamento e de linguagem. Coesão e coerência. Reescrita de frases. 
Correspondência oficial: ofício, memorando, comunicação e relatório. Coexistência das regras ortográficas atuais 
(em vigor desde janeiro de 2009) com as antigas. 

 
RACIOCINIO LÓGICO: Conjuntos. Proposições. Negação de uma proposição simples. Conectivos: “e”, “ou”, 
“ou...ou”, “se...então” e “se e somente se”. Tabelas-verdade. Negação de uma proposição composta. Equivalências 
do conectivo “se...então”. Tautologia, contradição e contingência. Proposições categóricas. Argumentos. Implicação 
lógica. Verdades e mentiras. Associação lógica. Números: naturais, inteiros, racionais e reais. Razão. Proporção: 
divisão diretamente proporcional e inversamente proporcional. Regra de três: simples e composta. Equação de 
primeiro grau. Equação de segundo grau. Análise combinatória: arranjo, permutação e combinação. 
 
ATUALIDADES: Atualidades Brasileiras e Mundiais: Economia e Política. Política Nacional e Internacional. 
 
 

CARGO 0301 
ARQUITETO 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
ARQUITETURA E URBAMISMO E REGISTRO 
PROFISSIONAL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Planejar, coordenar, supervisionar, operacionalizar e dirigir projetos arquitetônicos de edifícios, logradouros públicos, 
paisagísticos, de monumentos, de urbanização, de parques de recreação e outras obras, estudando características, 
analisando condições e disposição de terrenos, preparando programas e métodos de trabalho, especificando os 
recursos necessários para permitir a construção, montagem e manutenção das mencionadas obras, o 
desenvolvimento ordenado das zonas urbanas, industrial e rural e a ordenação estética e funcional da paisagem. 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conceitos básicos gerais. Projeto de arquitetura: Métodos e técnicas de desenho e projeto. Desenho Geométrico: 
Linhas, ângulos, triângulos, quadriláteros, circunferência e círculo, concordâncias, retificação e tangentes. Cálculo de 
escalas. Desenho Arquitetônico: Anteprojeto. Projeto. Planta de situação. Planta baixa. Especificações e Símbolos. 
Fachadas e detalhes. Projeções, Vistas e Perspectivas: Planos de projeção, projeção ortogonal, vista auxiliar, 
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perspectiva isométrica, perspectiva cavaleira, perspectiva cônica. Projeto Arquitetônico: Projetos. Direção da obra. 
Elementos da obra. Aquecimento e ventilação. Física da construção; proteção de obras edificadas. Iluminação 
natural e artificial. Janelas e portas. Escadas e elevadores. Ruas e caminhos. Jardins. Casas: localização; zonas 
auxiliares e anexos; zonas de serviço; zonas principais da habitação. Ladrilhos e azulejos. Tipos de casas. Escolas. 
Universidades. Residências. Albergues. Bibliotecas. Escritórios. Bancos. Bazares e lojas. Oficinas e fábricas. 
Estacionamentos; garagens; estações de abastecimento. Restaurantes. Hotéis. Teatros; cinemas. Esportes. 
Hospitais. Igrejas. Museus. Cemitérios. Análise de funções: máximos e mínimos, gráficos de funções. Funções 
exponencial e logaritmo. Integrais definidas, área sob uma curva, volume, comprimento de arco. Métodos de 
integração. Planejamento, Orçamento e Controle de Obras: Análise dos custos de empreendimentos; 
acompanhamento de obras; medição de serviços; Lei no 8.666/93 (referente à licitação de obras, contratação e 
fiscalização de serviços). Levantamento de quantidades. Custos unitários. Planejamento; cronograma físico-
financeiro; fluxo de caixa. Especificações técnicas de materiais; especificações técnicas de serviços. Conforto 
Ambiental: Energia e arquitetura. Conforto térmico. Ventilação natural. Higrotermia, ar e água. Trocas de calor. 
Radiação solar direta, difusa e global. Escolha de localização e implantação de edificações. Iluminação natural. 
Iluminação artificial. Acústica. Propagação do som no ar. Urbanismo: Origens e definição do desenho urbano. O 
processo de desenho urbano e as metodologias. Criação das Novas cidades. Planejamento urbano: Uso do solo. 
Dimensionamento e programação dos equipamentos públicos e comunitários; Sistemas viários (hierarquização, 
dimensionamento e geometria). Sistema de infra-estrutura de parcelamentos urbanos: energia, pavimentação e 
saneamento ambiental (drenagem, abastecimento, coleta e tratamento de esgotos, coleta e destilação de resíduos 
sólidos). Arquitetura Brasileira: Nova Arquitetura Brasileira, Arquitetos Brasileiros, Obra de Lucio Costa, Obra de 
Niemeyer, Pilotis, Arcos, Abobadas, Rampas. Racionalismo. Habitação de Interesse Social – Cortiço, Vilas e 
Conjuntos habitacionais. Arquitetura Moderna. Sustentabilidade urbana; Conhecimento do Código de Obras 
Municipal; Noções de avaliação de imóveis urbanos. Ética Profissional. Informática aplicada à arquitetura. Noções 
básicas de Windows, Word, Excel, PowerPoint. Conceito de Internet e Intranet. Correio eletrônico 

 
CARGO 0302 
ASSISTENTE SOCIAL 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO PROFISSIONAL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Planejar, coordenar, dirigir, orientar e avaliar planos, programas e projetos de serviço social em diferentes áreas, 
como educação, saúde, trabalho, previdência social e outros, atuando em estabelecimentos específicos dessas 
áreas ou junto a grupos comunitários; prestar serviços no âmbito social a indivíduos ou grupos com problemas de 
desajustamento social ou em tratamento de saúde mental ou física, bem como no ambiente de trabalho, aplicando 
os processos básicos do serviço social, visando contribuir para integrar ou reintegrar a pessoa à sociedade e ao 
trabalho. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Constituição Federal, Estadual – artigos relacionados à família, infância e adolescência. Noções de Direito: Família e 
sucessões. Metodologia do Serviço Social. Ética. Política Social e Serviço Social. Serviço Social e Família. Serviço 
Social e interdisciplinidade. Conhecimento detalhado sobre o Estatuto da criança e do Adolescente – ECA (Lei n.º 
8.069, de 13 de julho de 1990), abrangendo: linhas de ação, diretrizes e entidades. Medidas de proteção á criança e 
ao adolescente. Da prática de ato infracional. Das medidas pertinentes ao pai ou responsável. Do Conselho Tutelar: 
estrutura, atribuições, competência e conselheiros. Do acesso à justiça da infância e da juventude. Dos crimes e das 
infrações administrativas praticadas contra a criança e o adolescente. Disposições finais e transitórias. 
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Conhecimento detalhado sobre a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal n.º 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993). Das definições e dos objetivos. Dos princípios e das diretrizes. Da organização e da gestão. Dos 
benefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos de assistência social. Do financiamento da Assistência 
Social. Das disposições gerais e transitórias. 
 

 
CARGO 0303 
ASSISTENTE SOCIAL - CAPS 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO PROFISSONAL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Planejar, coordenar, dirigir, orientar e avaliar planos, programas e projetos de serviço social em diferentes áreas, 
como educação, saúde, trabalho, previdência social e outros, atuando em estabelecimentos específicos dessas 
áreas ou junto a grupos comunitários; prestar serviços no âmbito social a indivíduos ou grupos com problemas de 
desajustamento social ou em tratamento de saúde mental ou física, bem como no ambiente de trabalho, aplicando 
os processos básicos do serviço social, visando contribuir para integrar ou reintegrar a pessoa à sociedade e ao 
trabalho. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Constituição Federal, Estadual – artigos relacionados à família, infância e adolescência. Noções de Direito: Família e 
sucessões. Metodologia do Serviço Social. Ética. Política Social e Serviço Social. Serviço Social e Família. Serviço 
Social e interdisciplinidade. Conhecimento detalhado sobre o Estatuto da criança e do Adolescente – ECA (Lei n.º 
8.069, de 13 de julho de 1990), abrangendo: linhas de ação, diretrizes e entidades. Medidas de proteção á criança e 
ao adolescente. Da prática de ato infracional. Das medidas pertinentes ao pai ou responsável. Do Conselho Tutelar: 
estrutura, atribuições, competência e conselheiros. Do acesso à justiça da infância e da juventude. Dos crimes e das 
infrações administrativas praticadas contra a criança e o adolescente. Disposições finais e transitórias. 
Conhecimento detalhado sobre a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal n.º 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993). Das definições e dos objetivos. Dos princípios e das diretrizes. Da organização e da gestão. Dos 
benefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos de assistência social. Do financiamento da Assistência 
Social. Das disposições gerais e transitórias. 
 

 
CARGO 0304 
ASSISTENTE SOCIAL - NASF 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO PROFISSIONAL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Planejar, coordenar, dirigir, orientar e avaliar planos, programas e projetos de serviço social em diferentes áreas, 
como educação, saúde, trabalho, previdência social e outros, atuando em estabelecimentos específicos dessas 
áreas ou junto a grupos comunitários; prestar serviços no âmbito social a indivíduos ou grupos com problemas de 
desajustamento social ou em tratamento de saúde mental ou física, bem como no ambiente de trabalho, aplicando 
os processos básicos do serviço social, visando contribuir para integrar ou reintegrar a pessoa à sociedade e ao 
trabalho. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Constituição Federal, Estadual – artigos relacionados à família, infância e adolescência. Noções de Direito: Família e 
sucessões. Metodologia do Serviço Social. Ética. Política Social e Serviço Social. Serviço Social e Família. Serviço 
Social e interdisciplinidade. Conhecimento detalhado sobre o Estatuto da criança e do Adolescente – ECA (Lei n.º 
8.069, de 13 de julho de 1990), abrangendo: linhas de ação, diretrizes e entidades. Medidas de proteção á criança e 
ao adolescente. Da prática de ato infracional. Das medidas pertinentes ao pai ou responsável. Do Conselho Tutelar: 
estrutura, atribuições, competência e conselheiros. Do acesso à justiça da infância e da juventude. Dos crimes e das 
infrações administrativas praticadas contra a criança e o adolescente. Disposições finais e transitórias. 
Conhecimento detalhado sobre a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal n.º 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993). Das definições e dos objetivos. Dos princípios e das diretrizes. Da organização e da gestão. Dos 
benefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos de assistência social. Do financiamento da Assistência 
Social. Das disposições gerais e transitórias. 
 

CARGO 0305 
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
CONTABILIDADE E REGISTRO PROFISSIONAL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Lançamento do crédito tributário; homologação do pagamento do crédito tributário; diligências de verificação, 
fiscalização ou controle da observância de obrigações tributárias; apuração de dados do interesse do Fisco 
Municipal; lavratura de notificação e autos-de-infração; avaliação de bens imóveis para lançamento de tributos 
municipais; estimativa e arbitramento de base de cálculo de impostos; acompanhamento da apuração do Valor 
Adicionado Fiscal - VAF e demais critérios de participação do município nos repasses estadual e federal; emissão de 
parecer, relatório e voto em processos relativos aos créditos tributários do Município, quando em exercício em órgão 
contencioso administrativo fiscal; atuação como perito ou assistente técnico nos feitos administrativos ou judiciais de 
natureza tributária; levantamentos e análises contábeis; sindicâncias, vistorias, pesquisas, levantamentos estatísticos 
e projeções de assuntos de natureza tributária; planejamento, organização, coordenação, supervisão, 
assessoramento e execução de atividades complexas da administração tributária; participação em sessões e 
audiências de natureza fiscal; elaboração de pareceres; anteprojetos de leis e outros atos normativos; supervisionar 
eventuais atividades de orientação dos contribuintes efetuadas, pessoalmente ou por qualquer meio; elaboração de 
cartilhas, manuais, guias e assemelhados de natureza tributária; atuação como instrutor em cursos de reciclagem e 
aperfeiçoamento em matéria fiscal e tributária, palestrante em eventos de mesma natureza; análise, assessoramento 
e acompanhamento de contratos e convênios relativos à administração tributária; análise, assessoramento e 
acompanhamento de programas de fiscalização, na área de sua competência, visando o cumprimento das normas 
derivadas do poder de polícia do Município; desempenho de outras atividades de maior complexidade e especial 
interesse da administração, por designação do Secretário Adjunto da Fazenda. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções de Direito Tributário. Competência Tributária. Limitações Constitucionais do Poder de Tributar. Imunidades. 
Princípios Constitucionais Tributários. Conceito e Classificação dos Tributos. Tributos de Competência do Município. 
Legislação Tributária. Constituição. Emendas à Constituição. Leis Complementares. Leis Ordinárias. Leis Delegadas. 
Medidas Provisórias. Tratados Internacionais. Decretos. Resoluções. Decretos Legislativos. Convênios. Normas 
Complementares. Vigência da Legislação Tributária. Aplicação da Legislação Tributária. Interpretação e Integração 
da Legislação Tributária. Obrigação Tributária Principal e Acessória. Fato Gerador da Obrigação Tributária. Sujeição 
Ativa e Passiva. Solidariedade. Capacidade Tributária. Domicílio Tributário. Responsabilidade Tributária. Conceito. 
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Responsabilidade dos Sucessores. Responsabilidade de Terceiros. Responsabilidade por Infrações. Crédito 
Tributário. Conceito. Constituição do Crédito Tributário. Lançamento. Modalidades de Lançamento. Hipóteses de 
alteração do lançamento. Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário. Modalidades. Extinção do Crédito 
Tributário. Modalidades. Pagamento Indevido. Exclusão do Crédito Tributário. Modalidades. Garantias e Privilégios 
do Crédito Tributário. Administração Tributária. Fiscalização. Contabilidade; Patrimônio, Plano de Contas; Centros de 
Custo; Relatórios contábeis; Balanço Patrimonial; Demonstrativo do Resultado do Exercício; Regimes de 
contabilidade. Auditoria: Noções gerais sobre auditoria: conceituação e objetivos. Procedimentos de auditoria. Testes 
substantivos. Papéis de trabalho. Evidências. Planejamento da auditoria. Risco de auditoria. Documentação de 
auditoria. Continuidade normal dos negócios da entidade. Amostragem Estatística. Processamento eletrônico de 
dados. Estimativas contábeis. Transações com partes relacionadas. Fraude e erro. Presunção de omissão de 
receitas: ativos ocultos ou fictícios, passivos ocultos ou fictícios, saldo credor na conta caixa. Auditoria das contas de 
resultado: receitas, despesas e custos. Administração: Natureza e Desafios atuais da Administração; Administração 
em um contexto Globalizado; Cultura Organizacional; Fundamentos do Planejamento; Formulação de Objetivos; 
Fundamentos da Organização; Desenho Departamental; Desenho Organizacional; Fundamentos da Direção; 
Liderança nas organizações, Motivação nas Organizações; Fundamentos do Controle; Controle e avaliação; 
Qualidade e produtividade, Sistemas Administrativos, Sistemas de Informações Gerenciais; Formulários, Manuais; O 
papel e o ambiente da Administração financeira; Matemática financeira básica: juros simples e compostos; taxas de 
juros: nominal, efetiva, equivalentes, proporcionais, real e aparente. Noções de Estatística: apuração e organização 
de dados, organização das distribuições de freqüência (relativa, acumulada e relativa acumulada), construção e 
análise de tabelas, construção e análise de gráficos, medidas de tendência central, medidas de dispersão. 
Contabilidade Geral: Contabilidade: Conceituação, objetivos, campo de atuação e usuários da informação contábil. 
Princípios e normas contábeis brasileiras emanadas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. Componentes 
do patrimônio: Ativo, passivo e patrimônio líquido. - Conceitos, forma de avaliação e evidenciação. Variação do 
patrimônio líquido: Receita, despesa, ganhos e perdas. - Apuração dos resultados. - Conceitos, forma de avaliação e 
evidenciação. Escrituração contábil: Método das partidas dobradas; Contas patrimoniais e de resultado; 
Lançamentos contábeis; Estornos; Livros contábeis obrigatórios e Documentação contábil. Balanço patrimonial. 
Estrutura, forma de evidenciação, critérios de elaboração e principais grupamentos. 

 
CARGO 0306 
BIBLIOTECÁRIO 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
BIBLIOTECONOMIA E REGISTRO PROFISSIONAL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Difundir a importância da leitura e os benefícios do uso da informação; Preservar e disseminar o conhecimento; 
Analisar os recursos e as necessidades de informação da comunidade em que está inserido; Formular e implementar 
políticas para o desenvolvimento de serviços da biblioteca; Promover programas de leitura e eventos 
culturais;Planejar políticas para os serviços da biblioteca, definindo objetivos, prioridades e serviços, de acordo com 
o Projeto Político Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação; Participar do Planejamento do Projeto Político-
Pedagógico e do Planejamento Estratégico Situacional das Unidades Educativas; Promover treinamento da equipe 
da biblioteca; Orientar o usuário para leitura e pesquisa; Processar o acervo, através de técnicas biblioteconômicas; 
Realizar estatísticas dos serviços da biblioteca; Oferecer orientação sobre o funcionamento da biblioteca; Prestar 
atendimento aos usuários; Executar a política de seleção e aquisição de acervo; Efetuar parcerias com organismos 
relacionados à educação e áreas afins; Orientar os usuários na normalização de trabalhos; Restaurar o acervo e 
zelar por sua conservação;Realizar outras atividades correlatas com a função. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Fundamentos da Biblioteconomia e Ciência da Informação; Planejamento, Organização e administração de 
bibliotecas e sistemas de bibliotecas; Organização, tratamento e disseminação de informações; Formação e 
Desenvolvimento de Coleções; Tecnologias de informação: automação de serviços, bancos e bases de dados, 
biblioteca digital; Processos técnicos: Registro, Inventário, Catálogos, Sistemas de Localização e Tipologia 
Documental; Catalogação segundo a AACR-2 e formato MARC 21; Classificação segundo a CDU (Classificação 
decimal universal): estrutura, princípios, índices principais e emprego das tabelas auxiliares; Indexação de 
documentos: conceitos, linguagens, descritores e processos; Controle bibliográfico; Normas técnicas para área de 
documentação (ABNT): tipologia, funções e aplicabilidade; Gestão de Sistemas de Informação; Ergonomia: 
Princípios e Funções; Leis Fundamentais da Biblioteconomia; Questões relacionadas ao processo de ensino-
aprendizagem de Biblioteconomia. 

 
CARGO 0307 
BIÓLOGO 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
BIOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Investigar e estudar a vida orgânica dos seres vivos, através de pesquisas de laboratórios, de campo e em 
escritórios especializados, classificando os organismos vegetais e animais, analisando o meio em que vivem e 
classificando-os de acordo com a distribuição geográfica; efetuar estudos e experiências com espécimes 
biológicos, para incrementar os conhecimentos científicos e descobrir suas aplicações na agricultura, piscicultura, 
medicina e outros campos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Origem da vida na Terra: a formação da Terra, biogênese versus abiogênese, teorias modernas sobre a origem da 
vida, a evolução e a diversificação da vida. A base molecular da vida: composição química das células, água, sais 
minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucléicos. Célula: membrana plasmática: organização 
e fisiologia; Citoplasma: organização geral; o citoplasma das células procarióticas e o citoplasma das células 
eucarióticas; Núcleo: aspectos gerais e componentes; Divisão celular: mitose e meiose. Metabolismo energético: 
bases da bioenergética, fotossíntese, fermentação, respiração celular aeróbia, quimiossíntese e respiração 
anaeróbica. Genética e Biotecnologia: natureza química e modo de ação dos genes, estrutura da molécula de 
DNA, natureza do código genético, duplicação do DNA, o RNA, mecanismo de síntese das proteínas; Mutações: 
alterações hereditárias na informação genética; Engenharia genética , aplicações do conhecimento genético. 
Fisiologia humana: sistema digestório, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema urinário, sistema 
nervoso, sistema endócrino. Ecologia: organismos e ambiente, produtores, consumidores e decompositores, fluxo 
de energia e de matéria no ecossistema, ciclos biogeoquímicos, relações ecológicas entre os seres vivos de uma 
comunidade, ecologia da população, quebra do equilíbrio ambiental: alterações bióticas e alterações abióticas, 
interferência humana em comunidades naturais. Evolução: evidências da evolução da vida, teorias evolutivas, 
fatores evolutivos, genética de populações e especiação, evolução humana. Taxonomia animal e vegetal. 
Anatomia e fisiologia animal comparada: digestão, respiração, circulação, excreção, sustentação e movimentos, 
reprodução, mecanismos de controle e regulação. Disfunção dos aparelhos e sistemas animais. O meio ambiente 
na Constituição Federal. Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº. 6.938/81 e sua regulamentação): 
objetivos; diretrizes; conceitos e instrumentos da política nacional de meio ambiente. SISNAMA: organização, 
finalidades e competências. Lei dos Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98) e sua regulamentação: infrações 
ambientais. Administração Pública: princípios, organização e poder de polícia. Propriedades físicas, químicas e 
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biológicas do solo, ar e água; poluentes atmosféricos, terrestres e aquáticos. Padrões de qualidade ambiental e 
padrões de lançamento. Poluição sonora e proteção do sossego público. Resolução Conama 01/90 e ABNT: NBR 
10151/2000: Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – 
Procedimento. Decibelímetros: utilização e funcionamento. Código Florestal Brasileiro. Áreas de proteção 
permanente (APP) e reserva legal no Código Florestal Brasileiro. Requisitos para a supressão de vegetação em 
APP. Sistema Nacional das Unidades de Conservação e sua regulamentação (Lei Federal nº 9.985/00 e 
alterações). Política Nacional de Recursos Hídricos e sua regulamentação (Lei Federal nº 9.433/97 e suas 
alterações). Licenciamento ambiental: Noções sobre competências e processo de licenciamento (LP, LI, LO); 
Resolução CONAMA 237/97. Ética profissional. 

 

CARGO 0308 
CIRURGIÃO DENTISTA – BUCO-MAXILO-FACIAL 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
ODONTOLOGIA COM CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU OU STRICTO SENSU 
EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA 
BUCOMAXILOFACIAIS COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Praticar todos os atos pertinentes à Odontologia decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em 
cursos de pós-graduação. Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas 
em Odontologia. Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para 
justificação de falta ao emprego. Proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede 
administrativa. Aplicar anestesia local e troncular. Empregar a analgesia e a hipnose, desde que 
comprovadamente habilitado, quando constituírem meios eficazes para o tratamento. Manter, anexo ao 
consultório, laboratório de prótese, aparelhagem e instalação adequadas para pesquisas e análises clínicas, 
relacionadas com os casos específicos de sua especialidade, bem como aparelhos de Raios X, para diagnóstico, e 
aparelhagem de fisioterapia. Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que 
comprometam a vida e a saúde do paciente. Utilizar, no exercício da função de perito-odontológico, em casos de 
necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça. Operar pacientes submetidos a qualquer um dos meios de 
anestesia geral, desde que sejam atendidas as exigências cautelares recomendadas para o seu emprego. 
Executar trabalhos profissionais em pacientes sob anestesia geral quando a mesma for executada por profissional 
médico especialista e em ambiente hospitalar que disponha das indispensáveis condições comuns a ambientes 
cirúrgicos. Realizar cirurgias bucomaxilofaciais, atuando com o objetivo do diagnóstico e o tratamento cirúrgico e 
coadjuvante das doenças, traumatismos, lesões e anomalias congênitas e adquiridas do aparelho mastigatório e 
anexos, e estruturas crânio-faciais associadas. Realizar implantes, enxertos, transplantes e reimplantes. Realizar 
biópsias. Realizar cirurgia com finalidade protética, cirurgia com finalidade ortodôntica, cirurgia ortognática e 
diagnóstico e tratamento cirúrgico de cistos; afecções radiculares e perirradiculares; doenças das glândulas 
salivares; doenças da articulação têmporo-mandibular; lesões de origem traumática na área buco-maxilo-facial; 
malformações congênitas ou adquiridas dos maxilares e da mandíbula; tumores benignos da cavidade bucal; 
tumores malignos da cavidade bucal, quando o especialista deverá atuar integrado em equipe de oncologista; e, 
de distúrbio neurológico, com manifestação maxilo-facial, em colaboração com neurologista ou neurocirurgião. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Anatomia e histologia bucal. Biosegurança (infecção cruzada, métodos de esterilização e desinfecção).  
Caracterização e hierarquização. Cariologia e outras afecções. Cirurgias. Cirurgia Oral Menor. Cuidados, limpeza e 
esterilização a serem tomados com os instrumentos, visando assegurar a higiene e utilização dos mesmos. 
Patologia oral e maxilofacil: métodos de biópsia, características e métodos de estudo anátomo-patológico, 
diagnósticos diferenciais, características clínicas e radiográficas das lesões, métodos de tratamento, abordagem 
cirúrgica, acompanhamento de longo prazo. Traumatologia facial: trauma facial, fratura de maxila, mandíbula, 
complexo zigomático-orbital e de terço-médio da face, tratamento de tecidos moles, enxertias ósseas e de tecido 
mole, princípios de estabilização maxi-mandibular, métodos de osteossínteses, metodologia AO-ASIF. Dentística 
Restauradora (preparos cavitários conservadores, materiais restauradores e forradores).  Dentística operatória.  
Diagnóstico e tratamento de afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal. Diagnóstico e urgência em Endodontia. Educação em Saúde 
Bucal.  Ergonomia e Pessoal auxiliar odontológico.  Ética Profissional.  Extrações, utilização de boticões, alavancas 
e outros instrumentos para prevenir infecções mais graves. Fisiologia e patologia bucal.  Fluorterapia. Índices de 
cáries, de doenças periodontais, de Fluorose. Identificação de afecções quanto à extensão e profundidade, por 
meio de instrumentos especiais. Limpeza profilática dos dentes e gengivas, extração de tártaro, eliminação da 
instalação de focos e infecção. Manejo psicológico da criança para o tratamento odontopediátrico. Materiais 
Dentários.  Métodos de prevenção da cárie, das doenças periodontais e das doenças de fluorose. Modelo de 
prática municipal.  Nível de atenção odontológica.  Níveis de prevenção e de aplicação. Oclusão.  Odontologia 
Preventiva e Social. Odontopediatria: Desenvolvimento das Dentições decíduos   e   permanentes   e Morfologia 
dos dentes decíduos. O primeiro molar permanente: sua importância clínica. Organização e coordenação de 
Campanhas de prevenção da saúde bucal. Orientação à comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e 
seus cuidados. Os cuidados odontológicos às gestantes. Periodontia.  Plano de Tratamento. Políticas de Saúde 
Pública adotada pelo Ministério da Saúde: Organização e financiamento no Brasil. Preparo cavitário em dentes 
decíduos e permanentes. Prevenção das doenças – Etiologia e prevalência (Cárie dental, Doença periodontal, 
Câncer Bucal, AIDS, Maloclusão, Fissuras labiopalatinas).  Problemas de odontologia sanitária. Prótese.  
Radiologia. Restauração de  cáries  dentárias,  por  meio  de  instrumentos, aparelhos e substâncias especiais, 
visando evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma e função do dente.  Saúde Bucal Coletiva.  
Selantes de fóssulas e fissuras: sua aplicação em odontopediatria.  Semiologia e tratamento das afecções do 
tecido mole.  Semiologia e tratamento das afecções pulpares.  Serviços inerentes ao tratamento de afecções da 
boca. Procedimentos clínicos, cirúrgicos e protéticos, visando à conservação de dentes e gengivas. Sistemas de 
trabalho, Sistema de Atendimento e sistema incremental: Planejamento, Execução e Avaliação. Sistema Único de 
Saúde. Terapêutica e farmacologia de interesse clínico.  Terapia pulpar em dentes decíduos. Técnica e 
interpretação radiográfica. Técnicas Anestésicas em Odontologia. Traumatismos dentários: diagnóstico e medidas 
terapêuticas. Urgência em Odontologia. Uso tópico e sistêmico do flúor. Verificação de dados de cada paciente, 
registro dos serviços executados, utilização de fichas apropriadas e acompanhar da evolução do tratamento. 

 

 
CARGO 0309 
CIRURGIÃO DENTISTA – ATENDIMENTO ESPECIAL 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
ODONTOLOGIA COM CURSO PÓS-GRADUAÇÃO 
LATO SENSU OU STRICTO SENSU EM 
ATENDIMENTO A PACIENTES COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS COM REGISTRO 
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PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Prestar atendimento odontológico de pacientes portadores de necessidades especiais, em nível ambulatorial; 
integrar, quando as oportunidades se apresentem, as equipes de Odontologia em Saúde Coletiva, a fim de 
contribuir para a promoção de saúde bucal das populações assistidas; supervisionar estagiários e residentes. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Classificação dos pacientes com necessidades especiais. Anamnese dirigida ao paciente especial. Interpretação 
de exames laboratoriais e sua importância clínica. Farmacologia: prescrição, interação medicamentosa e 
alterações bucais relacionadas ao uso de medicamentos por pacientes com necessidades especiais. Gravidez e 
Odontologia. Discrasias sanguíneas. Manifestações orais de doenças sistêmicas. Odontologia hospitalar. Manejo 
clínico de pacientes com distúrbios psicomotores. Contenção física e medicamentosa do PPNE. Cuidados 
odontológicos especiais para os diversos tipos de PPNE: paciente geriátrico; gestantes; portadores de 
coagulopatias e cardiopatias; hipertensos; imunodeprimidos; nefropatas e hepatopatas; paralisia cerebral; autistas; 
doenças degenerativas; síndrome de Down; pacientes com fissuras labiopalatais; paciente oncológico. Noções de 
genética. Distúrbios de desenvolvimento dos dentes. Biossegurança; Infecção cruzada; Controle de Infecção na 
clínica odontológica. Anestesia locorregional oral: técnicas, anestésicos, indicações e contra indicações, acidentes, 
medicação de urgência. Trabalho em equipe. Ética Profissional e Legislação. 

 

CARGO 0310 
CIRURGIÃO DENTISTA – ODONTOPEDIATRA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
ODONTOLOGIA COM CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU OU STRICTO SENSU 
EM ODONTOPEDIATRIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Orientar e motivar pais e/ou responsáveis, quanto à promoção e manutenção da saúde bucal das crianças e dos 
adolescentes; ajudar a criança e o adolescente a desenvolver comportamentos e hábitos que conduzam à saúde 
bucal, conscientizando-os dessa responsabilidade; avaliar o crescimento e o desenvolvimento, a fim de detectar 
possíveis desvios com repercussão nas estruturas dento-faciais; identificar os fatores de risco, em nível individual, 
para as principais doenças da cavidade bucal, e implementar estratégias preventivas e de mínima intervenção; 
reabilitar, morfológica e funcionalmente, o aparelho estomatognático lesado pelas doenças mais comuns que 
atingem a cavidade bucal da criança e do adolescente; encaminhar o paciente para serviços adequados de 
especialidades odontológicas ou afins, sempre que as necessidades ultrapassem as limitações próprias da 
Odontopediatria; integrar, quando as oportunidades se apresentem, as equipes de Odontologia em Saúde 
Coletiva, a fim de contribuir para a promoção de saúde bucal das populações assistidas; supervisionar estagiários 
e residentes. 
Atendimento clínico de bebês, crianças e adolescentes. Crescimento e desenvolvimento. Ortodontia preventiva e 
interceptativa. Dentística e Endodontia de dentes decíduos e permanentes jovens. Promoção de saúde bucal. 
Flúor: uso racional, toxicologia. Diagnóstico das doenças bucais e plano de tratamento. Estética nas dentições 
decídua e mista. Oclusão aplicada a Odontopediatria. Odontologia para bebês. Inter-relação da Odontopediatria 
com Cariologia, Endodontia, Periodontia, Cirurgia. Materiais Dentários utilizados em Odontopediatria. Terapia 
pulpar: Pulpotomia e Pulpectomia. Traumatismo dentoalveolar. Tratamento restaurador atraumático. Anestesia 
locorregional oral: técnicas, anestésicos, indicações e contra indicações, acidentes, medicação de urgência. 
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Índices de epidemiologia em saúde bucal: CPO-D, ceo, IHOS, Índice de sangramento gengival. Biossegurança. 
Infecção cruzada. Controle de Infecção na clínica odontológica. Trabalho em equipe. Ética Profissional e 
Legislação. 

 

 
CARGO 0311 
CIRURGIÃO DENTISTA – ORTODONTISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
ODONTOLOGIA COM CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU OU STRICTO SENSU 
EM ORTODONTIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Praticar todos os atos pertinentes à Odontologia decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em 
cursos de pós-graduação. Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas 
em Odontologia. Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para 
justificação de falta ao emprego. Proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede 
administrativa. Aplicar anestesia local e troncular. Empregar a analgesia e a hipnose, desde que 
comprovadamente habilitado, quando constituírem meios eficazes para o tratamento. Manter, anexo ao 
consultório, laboratório de prótese, aparelhagem e instalação adequadas para pesquisas e análises clínicas, 
relacionadas com os casos específicos de sua especialidade, bem como aparelhos de Raios X, para diagnóstico, e 
aparelhagem de fisioterapia. Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que 
comprometam a vida e a saúde do paciente. Utilizar, no exercício da função de perito-odontológico, em casos de 
necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça. Operar pacientes submetidos a qualquer um dos meios de 
anestesia geral, desde que sejam atendidas as exigências cautelares recomendadas para o seu emprego. 
Executar trabalhos profissionais em pacientes sob anestesia geral quando a mesma for executada por profissional 
médico especialista e em ambiente hospitalar que disponha das indispensáveis condições comuns a ambientes 
cirúrgicos. Atuar com o objetivo da prevenção, a supervisão e a orientação do desenvolvimento do aparelho 
mastigatório e a correção das estruturas dento-faciais, incluindo as condições que requeiram movimentação 
dentária, bem como harmonização da face no complexo maxilo-mandibular. Realizar diagnóstico, prevenção, 
interceptação e prognóstico das maloclusões e disfunções neuro-musculares. Realizar planejamento do tratamento 
e sua execução mediante indicação, aplicação e controle dos aparelhos mecanoterápicos e funcionais, para obter 
e manter relações oclusais normais em harmonia funcional, estética e fisiológica com as estruturas faciais. Realizar  
interrelacionamento com outras especialidades afins necessárias ao tratamento integral da face. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde: bases legais, Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO); Sistema estomatognático: desenvolvimento da face, cavidade oral e dentes; Aspectos anâtomo-fisiológicos 
da mucosa da cavidade bucal; Exame clínico, diagnóstico, semiologia, exames complementares e plano de 
trabalho em ortodontia; Inter- relação periodontia/ ortodontia; Técnicas radiográficas intra e extra-orais; efeitos 
biológicos dos raios X e interpretações radiográficas, cefalometria, radiografia de mão e punho, análise facial; 
Fundamentos biológicos básicos em ortodontia, crescimento e desenvolvimento dento-crânio-facial; Fisiologia do 
sistema estomatognático, desenvolvimento da dentição, posicionamento; Oclusão dental, oclusão normal na 
dentição temporária, mista e permanente, seis chaves de oclusão de Andrews; Confecção e análise de modelos, 
classificação das maloclusões, etiologia das maloclusões, maloclusões na dentição temporária, mista e 
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permanente; Prevenção, interceptação e tratamento ortodõntico, hábitos em ortodontia; Prevenção de cáries 
decorrentes de intervenção ortodôntica; Avaliação fonoaudiológica; Fisiologia do movimento ortodôntico; Bases 
biológicas da terapia ortodõntica, biomecânica ortodôntica; Aparatologia ortodõntica fixa e removível, aparatologia 
ortodõntica auxiliar ao aparelho fixo; Tratamento ortodõntico das maloclusões de classe I, II e III, tratamento 
ortodõntico com extração, tratamento ortodõntico sem extrações, extrações seriadas, verticalização de molares, 
expansão rápida da maxila, tratamento ortocirúrgico, tratamento ortopédico; Materiais dentários em ortodontia, 
ancoragem, reabsorções dentárias; Urgências de resolução ortodõntica. 

 

 
CARGO 0312 
CIRURGIÃO DENTISTA - PERIODONTIA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
ODONTOLOGIA COM CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU OU STRICTO SENSU 
EM PERIODONTIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Praticar todos os atos pertinentes à Odontologia decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em 
cursos de pós-graduação. Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas 
em Odontologia. Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para 
justificação de falta ao emprego. Proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede 
administrativa. Aplicar anestesia local e troncular. Empregar a analgesia e a hipnose, desde que 
comprovadamente habilitado, quando constituírem meios eficazes para o tratamento. Manter, anexo ao 
consultório, laboratório de prótese, aparelhagem e instalação adequadas para pesquisas e análises clínicas, 
relacionadas com os casos específicos de sua especialidade, bem como aparelhos de Raios X, para diagnóstico, e 
aparelhagem de fisioterapia. Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que 
comprometam a vida e a saúde do paciente. Utilizar, no exercício da função de perito-odontológico, em casos de 
necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça. Operar pacientes submetidos a qualquer um dos meios de 
anestesia geral, desde que sejam atendidas as exigências cautelares recomendadas para o seu emprego. 
Executar trabalhos profissionais em pacientes sob anestesia geral quando a mesma for executada por profissional 
médico especialista e em ambiente hospitalar que disponha das indispensáveis condições comuns a ambientes 
cirúrgicos. Atuar com o objetivo do estudo dos tecidos de suporte e circundantes dos dentes e seus substitutos, o 
diagnóstico, a prevenção, o tratamento das alterações nesses tecidos e das manifestações das condições 
sistêmicas no periodonto, e a terapia de manutenção para o controle da saúde. Realizar avaliação diagnóstica e 
planejamento do tratamento, avaliação da influência da doença periodontal em condições sistêmicas, controle dos 
agentes etiológicos e fatores de risco das doenças dos tecidos de suporte e circundantes dos dentes e dos seus 
substitutos. Realizar procedimentos preventivos, clínicos e cirúrgicos para regeneração dos tecidos periodontais e 
peri-implantares, planejamento e instalação de implantes e restituição das estruturas de suporte, enxertando 
materiais naturais e sintéticos e procedimentos necessários à manutenção de saúde. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anatomia macroscópica e microscópica do periodonto. Farmacologia: Receituário, Anti-inflamatório. Antibióticos. 
Analgésicos, Drogas utilizadas em anestesia local, Técnicas anestésicas e tratamento de complicações 
relacionadas à anestesia local. Prevenção e tratamento de emergências médicas em odontologia. Princípios de 
tratamento e prevenção das infecções odontogénicas. Materiais e instrumentais utilizados em periodontia. Afiação 
de instrumentos em periodontia. Instrumentação periodontal. Exames clínicos e radiográficos em periodontia. 
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importância da função mastigatória para o periodonto. Mecanismos de defesa da gengiva. Características clinicas 
da gengivite. Epidemiologia das doenças gengival e periodontal. Classificação das doenças periodontais. Doenças 
gengivais da infância. Periodontite juvenil. Microbiologia periodontal. Papel do cálculo e da placa na doença 
periodontal. Envolvimento de turca nas doenças periodontais. Trauma oclusal, Tratamento periodontal de 
pacientes com doenças sistêmicas. Plano de tratamento em periodontia. Controle químico e mecânico da placa 
dental. Antibioticoterapia em periodontia, Tratamento das doenças gengivais agudas. Tratamento dos abscessos 
periodontais. Considerações ortodônticas na terapia periodontal. Tratamento endodôntico. periodontal associado. 
Princípios da cirurgia periodontal. Curetagem gengival. ctngivectomia e gengivoplastia. Espaço biológico. Cirurgias 
ósseas ressectivas e reconstrutivas. Retalhos periodontais. Regeneração óssea guiada. Efeitos das condições 
sistêmicos sobre o periodonto. Manutenção periodontal. Estética periodontal. Diagnóstico e Plano de Tratamento 
em Clinica Geral; Concertos da Etiologia da Cárie e sua Prevenção; Microbiologia da Placa Bacteriana e sua 
Prevenção; Controle e Prevenção da Cárie Dentária, Dieta, Flúor; Cirurgia Oral Menor. cuidados iniciais e 
posteriores as Exodontais: Hemorragias-Controle; Problemas periodontais a cargo do Clinico Geral; Procedimento 
básicos em Odontologia que afetam o Periodonto; Proteção do Complexo Dentina - Polpa - Seleção e Eleição dos 
materiais de Proteção: Materiais Restauradores em Dentística Operatória, Materiais Restauradores Estéticos, 
Materiais Metálicos - Amálgama; Materiais para Prevenção; Selantes de Fóssulas e Fissuras; Esterilização, 
Controle de Doenças e Infecção no Consultológico Odontológico; Prevenção (AIDS, Hepatite, etc.). 

 

 
CARGO 0313 
CIRURGIÃO DENTISTA - PROTESISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
ODONTOLOGIA COM CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU OU STRICTO SENSU 
EM PRÓTESE DENTÁRIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de assistência em saúde, intervindo com técnicas específicas 
individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar. Nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação da 
saúde, no nível individual e coletivo; emitir parecer e laudos sobre assuntos relacionados à sua área de atuação; 
supervisionar estagiários e residentes; dar suporte técnico aos programas de saúde; realizar visita domiciliar; 
instituir ou utilizar fóruns pertinentes, junto à comunidade, no sentido de articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva 
de trabalho inter/transdisciplinar e de ação comunitária; realizar registros nos prontuários; realizar supervisão em 
outros órgãos e compor comissão de investigação de denúncias e de óbitos; realizar diagnósticos e prognósticos e 
tratamento das afecções de cavidade bucal; assegurar a integralidade do tratamento no âmbito de atenção básica; 
realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; supervisionar o trabalho da ACD e THD; coordenar as 
ações coletivas voltadas para a promoção e a prevenção em saúde bucal; participar de reuniões técnicas e junto à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar; coordenar equipes de inspeção na área de serviços de saúde e 
especificamente consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes; fiscalizar e controlar estabelecimentos 
e produtos de interesse à saúde; consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes; normatizar 
procedimentos relativos à fiscalização sanitária dos serviços de saúde, consultórios odontológicos e área de 
radiações ionizantes; preencher e assinar autos de infração. Termos de interdição, intimação, coleta e multas 
relativas ao descumprimento da legislação sanitária nos serviços de saúde, consultórios odontológicos e área de 
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radiações ionizantes; realizar fiscalização conjunta com outros órgãos como o Ministério da Saúde, Secretaria 
Estadual de Saúde, Ministério Público, órgãos de classe. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde: bases legais, Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO); Morfologia e mecanismo da articulação temporomandibular; Inter-relação periodontia/prótese; inter-relação 
endodontia/prótese; Exames clínico e radiológicos e plano de trabalho em prótese; Materiais e técnicas de 
moldagem; reprodução de modelos de estudo; montagem em articulador semi-ajustável; elementos constituintes; 
montagem dos dentes, estética; acrilização; Instalação e ajustes; Restaurações diretas e indiretas; Restauração de 
dentes tratados endodonticamente; Oclusão: Registros básicos e testes diagnósticos oclusais; Tratamento das 
desordens temporomandibulares; Conceitos e princípios de prótese fixa, removível e total; Prótese parcial fixa: 
núcleos metálicos; coroas provisórias; técnicas de moldagem e afastamento gengival; provas, ajustes e 
cimentação em prótese fixa; modelos de trabalho e troquéis; facetas; restaurações cerâmicas do tipo inlay/onlay; 
Montagem de modelos em articulador semi-ajustável; próteses parciais fixas adesivas; próteses fixas em cerâmica 
pura; Implantes dentários: conceitos e princípios; Próteses sobre implantes: tipos, indicações e planejamento 
prévio a instalação dos implantes; componentes protéticos sobre implantes; Urgências de resolução protética. 

 
CARGO 0314 
CIRURGIÃO DENTISTA - PSF 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
ODONTOLOGIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Praticar todos os atos pertinentes à Odontologia decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em 
cursos de pós-graduação. Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas 
em Odontologia. Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para 
justificação de falta ao emprego. Proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede 
administrativa. Aplicar anestesia local e troncular. Empregar a analgesia e a hipnose, desde que 
comprovadamente habilitado, quando constituírem meios eficazes para o tratamento. Manter, anexo ao 
consultório, laboratório de prótese, aparelhagem e instalação adequadas para pesquisas e análises clínicas, 
relacionadas com os casos específicos de sua especialidade, bem como aparelhos de Raios X, para diagnóstico, e 
aparelhagem de fisioterapia. Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que 
comprometam a vida e a saúde do paciente. Utilizar, no exercício da função de perito-odontológico, em casos de 
necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça. Operar pacientes submetidos a qualquer um dos meios de 
anestesia geral, desde que sejam atendidas as exigências cautelares recomendadas para o seu emprego. 
Executar trabalhos profissionais em pacientes sob anestesia geral quando a mesma for executada por profissional 
médico especialista e em ambiente hospitalar que disponha das indispensáveis condições comuns a ambientes 
cirúrgicos. Atuar com o objetivo do estudo dos fenômenos que interferem na Saúde Coletiva e da Família, por meio 
de análise, organização, planejamento, execução e avaliação de sistemas de saúde, dirigidos a grupos 
populacionais, com ênfase na promoção de saúde. Realizar análise sócio-epidemiológica dos problemas de saúde 
bucal da comunidade. Elaborar e executar projetos, programas e/ou sistemas de ação coletiva ou de saúde pública 
visando à promoção, ao restabelecimento e ao controle da saúde bucal. Participação, em nível administrativo e 
operacional de equipe multiprofissional, por intermédio de: 1. organização de serviços; 2. gerenciamento em 
diferentes setores e níveis de administração em saúde pública; 3. vigilância sanitária; 4. controle das doenças; 5. 
educação em saúde pública; e, d) identificação e prevenção das doenças bucais oriundas exclusivamente da 
atividade laboral. 



                
                
 
 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU 

 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE IGUATU 
EDITAL Nº 001/2012, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012 – REGULAMENTO DO CONCURSO 

  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Anatomia e histologia bucal. Biosegurança (infecção cruzada, métodos de esterilização e desinfecção).  
Caracterização e hierarquização. Cariologia e outras afecções. Cirurgias. Cirurgia Oral Menor. Cuidados, limpeza e 
esterilização a serem tomados com os instrumentos, visando assegurar a higiene e utilização dos mesmos. 
Dentística Restauradora (preparos cavitários conservadores, materiais restauradores e forradores). Dentística 
operatória. Diagnóstico e tratamento de afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos 
clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal. Educação em Saúde Bucal. Ergonomia e Pessoal 
auxiliar odontológico. Ética Profissional.  Extrações, utilização de boticões, alavancas e outros instrumentos para 
prevenir infecções mais graves. Fisiologia e patologia bucal. Fluorterapia. Índices: a) de cáries. b) de doenças 
periodontais. c) índice de Fluorose. Identificação de afecções quanto à extensão e profundidade, por meio de 
instrumentos especiais. Limpeza profilática dos dentes e gengivas, extração de tártaro, eliminação da instalação de 
focos e infecção. Manejo psicológico da criança para o tratamento odontopediátrico. Materiais Dentários. Métodos 
de prevenção da cárie, das doenças periodontais e das doenças de fluorose. Modelo de prática municipal. Nível de 
atenção odontológica. Níveis de prevenção e de aplicação. Oclusão. Odontologia Preventiva e Social. 
Odontopediatria: Desenvolvimento das Dentições decíduos   e   permanentes   e Morfologia dos dentes decíduos. 
O primeiro molar permanente: sua importância clínica. Organização e coordenação de Campanhas de prevenção 
da saúde bucal. Orientação à comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados. Os 
cuidados odontológicos às gestantes. Plano de Tratamento. Preparo cavitário em dentes decíduos e permanentes. 
Prevenção das doenças – Etiologia e prevalência (Cárie dental, Doença periodontal, Câncer Bucal, AIDS, 
Maloclusão, Fissuras labiopalatinas). Problemas de odontologia sanitária. Prótese. Radiologia. Restauração de  
cáries  dentárias,  por  meio  de  instrumentos, aparelhos e substâncias especiais, visando evitar o agravamento do 
processo e estabelecer a forma e função do dente. Saúde Bucal Coletiva. Selantes de fóssulas e fissuras: sua 
aplicação em odontopediatria. Semiologia. Semiologia e tratamento das afecções do tecido mole. Semiologia e 
tratamento das afecções pulpares. Serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca. Procedimentos clínicos, 
cirúrgicos e protéticos, visando à conservação de dentes e gengivas. Sistemas de trabalho, Sistema de 
Atendimento e sistema incremental: Planejamento, Execução e Avaliação.  Terapêutica e farmacologia de 
interesse clínico.  Terapia pulpar em dentes decíduos. Técnica e interpretação radiográfica. Técnicas Anestésicas 
em Odontologia.  Traumatismos dentários: diagnóstico e medidas terapêuticas.Urgência em Odontologia. Uso 
tópico e sistêmico do flúor. Verificação de dados de cada paciente, registro dos serviços executados, utilização de 
fichas apropriadas e acompanhar da evolução do tratamento. 

 

CARGO 0315 
CIRURGIÃO DENTISTA - RADIOLOGISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
ODONTOLOGIA COM CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU OU STRICTO SENSU 
EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA COM 
REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Aplicar métodos exploratórios por imagem com a finalidade de diagnóstico, acompanhamento e documentação do 
complexo bucomaxilo-facial e estruturas anexas; obter, interpretar e emitir laudo das imagens de estruturas buco-
maxilofaciais e anexas obtidas por meio de radiografia convencional, digitalizada, subtração, tomografia 
convencional e computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, e outros; auxiliar no diagnóstico, para 
elucidação de problemas passíveis de solução; supervisionar estagiários e residentes; executar tarefas afins. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Física das radiações. Filmes radiográficos. Processamento radiográfico: métodos e soluções de processamento. 
Formação da imagem radiográfica. Proteção radiológica e controle de infecção cruzada. Técnicas radiográficas 
intrabucais. Técnicas radiográficas extrabucais. Exames radiográficos em traumatologia buco-maxilo-facial. 
Métodos de localização radiográfica. Princípios de interpretação radiográfica. Métodos avançados de diagnóstico 
por imagem: ressonância magnética, ultrassonografia, densitometria óssea, ressonância magnética. Imaginologia 
da ATM. Aspectos radiográficos de cistos e tumores odontogênicos e não odontogênicos do complexo buco-
maxilo-facial. 13. Radiologia digital e subtração radiográfica. Tomografia computadorizada volumétrica (com beam) 
e não volumétrica. Biossegurança. Infecção cruzada. Controle de Infecção na clínica odontológica. Trabalho em 
equipe. Ética Profissional e Legislação. 

 

CARGO 0316 
CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
ODONTOLOGIA COM CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU OU STRICTO SENSU 
EM ENDODOTIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Praticar todos os atos pertinentes à Odontologia decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em 
cursos de pós-graduação. Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas 
em Odontologia. Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para 
justificação de falta ao emprego. Proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede 
administrativa. Aplicar anestesia local e troncular. Empregar a analgesia e a hipnose, desde que 
comprovadamente habilitado, quando constituírem meios eficazes para o tratamento. Manter, anexo ao 
consultório, laboratório de prótese, aparelhagem e instalação adequadas para pesquisas e análises clínicas, 
relacionadas com os casos específicos de sua especialidade, bem como aparelhos de Raios X, para diagnóstico, e 
aparelhagem de fisioterapia. Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que 
comprometam a vida e a saúde do paciente. Utilizar, no exercício da função de perito-odontológico, em casos de 
necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça. Operar pacientes submetidos a qualquer um dos meios de 
anestesia geral, desde que sejam atendidas as exigências cautelares recomendadas para o seu emprego. 
Executar trabalhos profissionais em pacientes sob anestesia geral quando a mesma for executada por profissional 
médico especialista e em ambiente hospitalar que disponha das indispensáveis condições comuns a ambientes 
cirúrgicos. Atuar com o objetivo da preservação do dente por meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, 
tratamento e controle das alterações da polpa e dos tecidos perirradiculares. Realizar procedimentos 
conservadores da vitalidade pulpar, procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares, procedimentos 
cirúrgicos paraendodônticos e tratamento dos traumatismos dentários. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Estudo e diagnóstico das alterações pulpares e periapicais. Etiopatogenia das alterações pulpares. Etiopatogenia 
das alterações periapicais. Conhecimentos básicos necessários ao diagnóstico. Seleção de casos. Tratamento: 
Conservador da polpa viva. Radical. Cirurgia: Anestesia local. Exodontia. Semiologia: diagnóstico em patologia 
bucal: o processo do diagnóstico; exame clínico; exames complementares; semiologia da boca; lesões ulcerativas 
e vesico-bolhosas; lesões brancas; doenças infecciosas; semiologia do câncer bucal; manifestações de doenças 
sistêmicas; estomatologia pediátrica; estomatologia geriátrica. Farmacologia: Vias de administração de drogas. 
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Normas de receituário e de notificação de receita. Bases farmacológicas para prática clínica. Uso clínico dos 
antimicrobianos. Pacientes que requerem cuidados especiais. Técnicas avançadas em endodontia, seminários 
especializados, bases biológicas da endodontia, técnicas mecanizadas de instrumentação, técnicas de obturação, 
localizadores apicais, aparelhos de ultra-som, radiografia digitalizada, uso da microscopia em endodontia,controle 
da dor em endodontia. 

 

CARGO 0317 
CONTADOR 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
CONTABILIDADE COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Estudar, fiscalizar e orientar as atividades fazendárias que envolvem matéria financeira e econômica de natureza 
complexa; realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade do Município; 
orientar a atividade relacionada com a escrituração e o controle de quantos arrecadam rendas, realizem despesas, 
administrem bens do Município; realizar estudos financeiros e contábeis, emitir pareceres sobre operações de 
crédito; organizar planos de amortização da dívida pública municipal; realizar a análise contábil e estatística dos 
elementos integrantes dos balanços; supervisionar a prestação de contas e auxílios recebidos pelo Município; 
assinar balanços, balancetes; executar a escrituração analítica dos atos ou fatos administrativos, escriturar contas 
correntes diversas, levantar balancetes patrimoniais e financeiros, examinar processos de prestação de contas; 
examinar empenhos de despesa, verificando a classificação e a existência de saldos nas dotações; executar 
tarefas correlatas. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Contabilidade Geral: conceito, noções básicas, objeto, finalidade, usuários e funções. Patrimônios: conceito, bens, 
direitos e obrigações. Equação patrimonial, origem e aplicação de recursos. Conceitos contábeis básicos: contas, 
lançamentos, método das partidas dobradas. Balanços patrimoniais: apresentação e composição. Apresentações 
da demonstração do resultado. Tipos de sociedades. Orçamento Público: Conceito, Tipos de Orçamento, 
Princípios Orçamentários. O orçamento na Constituição de 1988: Plano Plurianual, Diretrizes orçamentárias, 
Orçamento Anual - conceito, vigência, processo legislativo e vedações. O ciclo orçamentário. Classificação legal: 
Receita orçamentária e Despesa orçamentária. Orçamento Programa: conceito e estrutura programática. Créditos 
Adicionais: conceito, finalidade, característica, forma de abertura e vigência: suplementares, especiais e 
extraordinários. Execução orçamentária e financeira: estágios da receita e da despesa, os restos a pagar, as 
despesas de exercícios anteriores o suprimento de fundos. Controle e Avaliação da Execução Orçamentária: o 
controle externo, o controle Interno: estrutura, competências e atribuições. Novos conceitos de avaliação com base 
na Eficiência, na Eficácia, na Economicidade e na Efetividade. Fiscalização Contábil, Financeira e Patrimonial – 
Art. 70 a 74, da CF/88. Contabilidade Pública: Conceito, exercício financeiro, regime contábil utilizado. Patrimônio 
na administração pública: conceito, aspecto qualitativo e aspecto quantitativo, avaliação dos elementos 
patrimoniais. Sistemas de Escrituração: orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. Registro de 
operações típicas: Sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial. Demonstrativos da Gestão: Balanço 
Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - Conceito, 
elaboração, estrutura, interpretação e análise das informações. Relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal. 
Auditoria: Conceitos, modalidades, origens e classificações. Normas de Auditoria: relativas à pessoa, a execução 
do trabalho e ao parecer do auditor. Papéis de trabalho: conceito, classificação, técnicas de elaboração. Auditoria 
no Setor Governamental: conceito, finalidade, Tipos e Formas de auditoria. Parecer de Auditoria no setor 
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governamental. Ética profissional. Noções básicas de informática: Windows, Word, Excel, PowerPoint. Conceito de 
Internet e Intranet. Correio eletrônico 

 
CARGO 0318 
ECONOMISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
ECONOMIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Planejar, estudar, pesquisar e analisar as previsões de natureza econômica, financeira e administrativa, aplicando 
os princípios e teorias da economia, para formular soluções e diretrizes para os problemas econômicos do 
órgão/entidade; executar tarefas relativas a orçamentos financeiros, analisando e conciliando programas, para 
promover a eficiente utilização de recursos e contenção de custos. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Análise microeconômica: determinação da oferta e demanda: curvas de oferta e demanda, individuais e de 
mercado; elasticidade: preço, cruzada e renda; curvas de indiferença; linha da restrição orçamentária; equilíbrio do 
consumidor; efeitos preço, renda e substituição; fatores de produção; produtividade média e marginal; lei dos 
rendimentos decrescentes e rendimentos de escala; curva ou fronteira de possibilidades de produção; custos de 
produção no curto e longo prazo; custos totais, médios e marginais, fixos e variáveis. Estrutura de mercado: 
concorrência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio, oligopólio; dinâmica de determinação de preços e 
margem de lucro. Análise macroeconômica: Os agregados macroeconômicos; metas e políticas macroeconômicas; 
identidades macroeconômicas básicas; sistema de contas nacionais; contas nacionais no Brasil. Conceito de 
déficit e dívida pública. O balanço de pagamentos no Brasil. Agregados monetários. As contas do Sistema 
Monetário. Papel do governo na economia: estabilização econômica, promoção do desenvolvimento e 
redistribuição de renda. O modelo simples e generalizado de Keynes; o modelo IS-LM fechado e aberto. Papel da 
política fiscal, comportamento das contas públicas. Financiamento do déficit público no Brasil. Política monetária. 
Relação entre taxas de juros, inflação e resultado fiscal. Relação entre comportamento do mercado de trabalho e 
nível de atividade, relação entre salários, inflação e desemprego. A oferta e demanda agregada. Economia 
Brasileira: Desenvolvimento brasileiro no pós-guerra: Plano de metas, o milagre “econômico”, o II PND, a crise da 
dívida externa; evolução do déficit e da dívida pública no Brasil a partir dos anos 80, os planos de estabilização; 
Economia brasileira no pós-Plano Real: concepções, principais problemas, conquistas e desafios; evolução da 
economia brasileira e da política econômica desde o período do “milagre econômico”. Reformas estruturais da 
década de 90. O ajuste de 1999. Instrumentos de financiamento à C,T&I (Fundos Setoriais). Parceria Público-
Privado (PPP). A economia brasileira contemporânea. Economia Internacional: Instrumentos de política comercial: 
tarifas, subsídios e cotas; globalização, blocos econômicos regionais e acordos multilateral e bilateral de comércio 
exterior; o mercado de capital global. Organismos Internacionais: FMI, BIRD, BID, OMC. Economia do setor 
público: conceito de bem público; funções governamentais; conceitos gerais de tributação; tendências Gerais da 
evolução do gasto público no mundo. Conceitos básicos da contabilidade fiscal: NFSP, conceitos nominal e 
operacional e resultado primário. Noção de sustentabilidade do endividamento público; evolução do déficit e da 
dívida pública no Brasil a partir dos anos 80. Organização industrial. Políticas de desenvolvimento. Política 
industrial; plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual, receitas e despesas públicas. 
Desenvolvimento econômico e social: transformações do papel do Estado nas sociedades contemporâneas e no 
Brasil; desigualdades socioeconômicas da população brasileira. Distribuição da renda: aspectos nacionais e 
internacionais; distribuição de renda no Brasil, desigualdades regionais. Indicadores sociais. O Índice de 
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Desenvolvimento Humano. Teorias do Bem-Estar Econômico e Social. O papel das principais agências de fomento 
à C,T&I no Brasil. Lei Complementar no 101/2000 (Lei de responsabilidade na gestão fiscal). Lei Federal no 
4.320/64 e suas alterações (estabelece normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanço da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal). Elaboração e gestão de 
projetos e programas. Ética Profissional. Noções básicas de informática: Windows, Word, Excel. Conceito de 
Internet e Intranet. Correio eletrônico. 

 
CARGO 0319 
EDUCADOR SOCIAL 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA PLENA 
COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO SOCIAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar, sob a coordenação do profissional de nível superior, as ações de acolhida, socialização, convivência, 
visitas domiciliares e apoio a serem desenvolvidas na área de educação social em serviços da política de 
assistência social, no atendimento e acompanhamento ao usuário da assistência social; participar de programas 
de capacitação que envolvam conteúdos relativos às áreas de atuação; e executar outras atividades de interesse 
da área; mediar os processos grupais do Serviço, sob orientação do órgão gestor; participar de atividades de 
planejamento, sistematizar e avaliar o serviço, juntamente com a equipe de trabalho responsável pela execução; 
atuar como referência para crianças/adolescentes e para os demais profissionais que desenvolvem atividades com 
o grupo sob sua responsabilidade; registrar a frequência e as ações desenvolvidas, e encaminhar mensalmente as 
informações para o profissional de referência do ORAS; organizar e facilitar situações estruturadas de 
aprendizagem e de convívio social, explorando e desenvolvendo temas e conteúdos do Serviço; desenvolver 
oficinas esportivas, culturais e de lazer, em caso de habilidade para tal; identificar e encaminhar famílias para o 
técnico da equipe de referência do ORAS; participar de atividades de capacitação da equipe de trabalho 
responsável pela execução do Serviço; identificar o perfil dos usuários e acompanhar a sua evolução nas 
atividades desenvolvidas; Executar outras tarefas correlatas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Relação entre escola, Estado e sociedade na história da educação brasileira. Políticas educacionais brasileiras 
contemporâneas e legislação correspondente. Princípios da gestão escolar democrática. Ação do pedagogo na 
organização do trabalho pedagógico na escola pública. Aspectos históricos e políticos da formação do pedagogo 
no Brasil e de sua prática escolar. Fundamentos da Educação: teorias e concepções pedagógicas. A educação e 
suas relações com os campos sócio-econômicos-políticos e culturais. A história institucional da escola pública e 
seu compromisso social. A lei 9394/96 face às necessidades históricas da educação brasileira. As diretrizes 
curriculares para a educação básica. As relações entre trabalho e educação. Elementos da prática pedagógica. A 
organização da escola e as instâncias de decisão colegiada. Os elementos da cultura escolar: saberes escolares, 
método didático, avaliação escolar e fundamentos sobre relações coletivas para o trabalho docente. A construção 
do projeto político pedagógico da escola. Pedagogia voltada à autonomia. Pedagogia da presença, do vínculo e do 
oprimido. Portaria MDS Nº 458/2001 (Diretrizes e normas do programa de Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculo - SCFV erradicação do trabalho infantil). Portaria MDS Nº 666/2005 (Integração 
programa bolsa família e programa de erradicação do trabalho infantil). Decreto Federal Nº3. 597/2000 (Proibição 
das piores formas de trabalho infantil). Lei 11340/06 - Violência doméstica e Familiar contra a Mulher e alterações; 
Lei 11343/06 - Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas; Lei 7.853/89 Política Nacional para 
Integração da Pessoa com Deficiência e suas alterações; Lei 10741/03 - Estatuto do Idoso. A crise dos paradigmas 
e educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Parâmetros 
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Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Introdução aos parâmetros curriculares 
nacionais. Didática, currículo e saberes escolares.. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Nº 9.394, de 20 
de Dezembro de 1996 (e atualizações). Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei nº. 80069, de 13 de julho de 
1990. 12ed. atual. e ampl.). Supervisão educacional para uma escola de qualidade: da formação à ação.. 
Supervisão Educacional: uma reflexão crítica. Gestão da Educação: impasses, perspectivas e compromissos.  

 
CARGO 0320 
ENFERMEIRO 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
ENFERMAGEM COM REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Planejar, organizar, dirigir, fiscalizar e executar programas e serviços de enfermagem, em unidades hospitalares, 
empregando processos específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde dos indivíduos; atuar 
técnica e administrativamente nos programas de saúde pública, na prestação de cuidados globais a indivíduos e 
famílias, no desenvolvimento de programas educativos para a comunidade e nas pesquisas correlatas, para 
proteger e recuperar a saúde da comunidade.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Processos de gestão dos Serviços de Enfermagem. Processo de trabalho em Enfermagem; Auditoria em Saúde e 
em Enfermagem; Supervisão em Enfermagem; Teorias administrativas; Recursos humanos; Mudanças em 
Enfermagem; Planejamento em Enfermagem. Lei do Exercício Profissional; Atribuições da equipe de Enfermagem 
conforme a lei; funções privativas do enfermeiro; Conduta profissional segundo a Lei e o Código de Ética. Saúde 
do trabalhador. Doenças ocupacionais. Biossegurança. A vigilância epidemiológica no contexto da Enfermagem. 
Semiologia e semiotécnica aplicada à Enfermagem (princípios básicos do exame físico e adequação aos 
diagnósticos de enfermagem). Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de  
dados, diagnóstico de Enfermagem com base na Taxonomia da "Associação Norte-Americana de Diagnóstico em 
Enfermagem" (NANDA), Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) e Avaliação da Assistência de 
Enfermagem (NOC), documentação e registro. Princípios da administração de medicamentos. Cuidados de 
Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Assistência de Enfermagem na prevenção e controle de 
infecção. Processo de Enfermagem ambulatorial e na central de esterilização. Assistência de Enfermagem a 
adultos e idosos com alterações clínicas nos sistemas orgânicos, de acordo com as necessidades humanas 
básicas utilizando o processo de enfermagem. Modelos de intervenção na saúde da população idosa. Assistência 
de enfermagem a pacientes com doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e imunodeficiência. Planejamento da 
assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas reprodutor (pré-natal de risco), gastrointestinal, 
cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, endócrino, nervoso e musculoesquelético. Assistência de 
Enfermagem a pacientes com lesões por queimaduras Assistência de Enfermagem em doenças infecciosas. 
Assistência de Enfermagem na função imunológica. Assistência pós-operatória tardia a com: feridas cirúrgicas, 
cateteres, drenos. Assistência de Enfermagem em saúde materna: gestação e desenvolvimento fetal, propedêutica 
obstétrica. Assistência à gestante de alto risco, à parturiente, à puérpera e ao recém-nato. Urgências obstétricas e 
neonatais. A prática da Enfermagem em saúde coletiva. Programa de saúde da família. Enfermagem no programa 
de assistência domiciliar. Planejamento e promoção do ensino de auto-cuidado ao cliente. Contextualização da 
Saúde da Mulher, Suporte Básico de Vida, Fisiopatologia dos distúrbios dos sistemas cardiovascular, digestivo, 
urinário, músculo-esquelético, Enfermagem Clinica em assistência especializada ambulatorial, Enfermagem 
Cirúrgica em assistência especializada ambulatorial, Enfermagem na Assistência ao Adulto, Informática em 
Enfermagem, Assistência de enfermagem no Tratamento do pé diabético.  
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CARGO 0321 
ENFERMEIRO-PSF 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
ENFERMAGEM COM REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
As tarefas que destinam a executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, 
para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva, fazendo visitas regulares nos 
domicílios, realizando as ações pelo Programa de Saúde da Família e integrar-se com a equipe do Programa de 
Saúde da Família, a fim de obter maior eficácia no desenvolvimento das ações do Programa. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 
Administração de medicamentos. Assepsia. Assistência de Enfermagem em Clínica Médico-Cirúrgica. Assistência 
de Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia. Assistência de Enfermagem em Pediatria. Assistência Domiciliar. 
Conceitos Básicos de Epidemiologia. Enfermagem em Psiquiatria.  Dimensões de saúde e doença mental; 
Classificação dos distúrbios mentais, tratamento de doenças mentais e Assistência de Enfermagem. Enfermagem 
em Saúde Pública. Epidemologia, Imunização, saúde da mulher, doenças sexualmente transmissíveis, doenças de 
notificação compulsória, doenças crônico–degenerativas e neoplásica, visita domiciliar, consulta de Enfermagem, 
educação em saúde. Enfermagem Materno Infantil. Afecções Edo aparelho cardiovascular. O recém-nascido 
patológico e/ou prematuro. Afecções do aparelho genito urinário; afecções gastro-intestinal; afecções oculares e 
auditivas. Distúrbios hematológicos; distúrbios metabólicos; Problemas neurológicos; Problemas oncológicos. 
Metodologia da Assistência de Enfermagem. Métodos de desinfecção, esterilização e limpeza. Nutrição e 
Hidratação. Organização e Funcionamento do Sistema Único de Saúde. Constituição Brasileira – artigo 193 a 200. 
Modelos de atenção à saúde em especial o Programa de Saúde da Família. Princípios básicos aplicados à prática 
da enfermagem. Processo e diagnóstico em Enfermagem (Sistematização da Assistência de Enfermagem). 
Fundamentos de Enfermagem (Conhecimentos/Princípios que fundamentam as técnicas, os procedimentos de 
Enfermagem). Ética - Legislação Aplicada a Enfermagem. Lei nº. 8.967, de 28/12/94, Decreto nº. 94.406, de 
08/06/87, dispõe sobre a Lei do Exercício Profissional. Resolução. COFEN-159. Seção II – da Saúde, do Título VII 
da Ordem Social, capítulo II da Seguridade Social da Constituição Federal de outubro de 1988. Leis Orgânicas da 
Saúde nº.s. 8.080/90 e 8.142/90. Regulação Térmica. Saúde e Sociedade. Técnicas de curativos. Vigilância 
Epidemiológica. 

 
CARGO 0322 
ENGENHEIRO AGRONOMO 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
AGRONOMIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Planejar atividades agrossilvipecuárias e o uso de recursos naturais renováveis e ambientais. Executar / coordenar 
atividades agrossilvipecuárias e o uso de recursos naturais renováveis e ambientais. Prestar assistência e 
consultoria técnicas e extensão rural. Elaborar documentação técnica e científica. Diagnosticar situações, 
identificando necessidades. Analisar projetos, contratos, convênios, propostas técnicas e programas de trabalho. 
Analisar viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental de soluções propostas. Discutir soluções propostas com 
envolvidos. Definir ordenamento cronológico e logística de ações. Inventariar recursos físicos e financeiros de 
empreendimento. Definir parâmetros de produção. Supervisionar construção e manutenção de infra-estrutura rural. 
Supervisionar atividades de sistema de produção (agricultura, aqüicultura, silvicultura, pecuária). Supervisionar 
processo em manejo de recursos naturais (bióticos e abióticos). Avaliar atividades agrossilvipecuárias. Fiscalizar 
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comercialização de produtos de origem animal e vegetal além de atividades de extrativismo. Analisar amostras 
colhidas e resultados de análises laboratoriais. Embargar atividades agrossilvipecuárias de estabelecimentos 
infratores. Apreender produtos agrossilvipecuários. Elaborar, coordenar e supervisionar processos/projetos de 
recuperação de áreas degradadas. Planejar/acompanhar o processo de arborização urbana. Realizar vistoria de 
árvores em praças e vias públicas. Orientar a poda de arborização urbana; 20-Diagnosticar problemas 
fitossanitários de espécies vegetais. Acompanhar/orientar transplante de espécies arbóreas. Diagnosticar, discutir, 
intermediar e propor soluções inerentes aos conflitos ambientais. Gerir áreas verdes e protegidas, bem como 
viveiros. Diagnosticar estágios sucessionais de vegetação. Acompanhar produção/propagação de espécies 
vegetais. Recomendar o uso de adubação e defensivos agrícolas. Analisar licenciamentos e autorizações 
ambientais. Atender munícipes. Realizar visitas técnicas. Orientar administração/gestão de propriedade rural, 
extensão rural, sistemas produtivos e comercialização de produtos agrossilvipecuários. Organizar 
associações/cooperativas de produtores rurais e eventos. Prescrever receituário agropecuário. Orientar processos 
de uso sustentável e conservação do solo, água e meio ambiente. Orientar planejamento, execução, controle e 
administração de sistemas produtivos. Elaborar projetos. Elaborar normas e procedimentos técnicos. Elaborar 
relatórios de atividades, laudos e pareceres técnicos. Elaborar estudos estatísticos. Coordenar treinamentos, 
programas e convênios interinstitucionais. Propor protocolos, treinamentos e adequações nas legislações 
municipais. Planejar, organizar e ministrar cursos, seminários e palestras. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Solos: Propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Fertilidade do solo. Análise química do solo. Nutrição 
vegetal. Adubos e corretivos. Microbiologia e manejo de solos tropicais e subtropicais. Adubação verde. 
Mecanização, preparo adequado conservação do solo. Irrigação e Drenagem: Métodos de irrigação. 
Dimensionamento de sistemas de irrigação. Captação, vazão e qualidade da água para a irrigação . Salinização de 
solos Manejo de solos irrigados em regiões áridas. Hidráulica do solo. Fruticultura Tropical: Para as culturas de 
coco, manga, uva, banana, abacaxi, goiaba, anonáceas, limão e acerola, considerar os seguintes aspectos: 
Classificação botânica, morfologia, cultivares e propagação. Aspectos agroclimáticos. Solos, correção de acidez, 
nutrição e adubação. Planejamento e implantação de plantios comerciais. Manejo dos pomares e práticas culturais. 
Floração, polinização e controle do florescimento. Fitossanidade, manejo integrado de pragas e doenças, 
tecnologia e cuidados no uso de agrotóxicos. Colheita, manuseio e preparo de pós-colheita, classificação, 
conservação, moléstias de pós-colheita e distúrbios fisiológicos, armazenamento, embalagem, rotulagem e 
transporte de frutas. Mercado e comercialização de frutas. Características das frutas para exportação. 
Conservação e Manejo dos Recursos Naturais : Conservação do solo e da água; da fauna e flora nativas . 
Prevenção e controle da poluição no setor agrícola. Avaliação de imóvel rural; Código de ética: Lei n.º 5.194. 
Cooperativismo. Organização de produtores. Pecuária. Agronegócio (mercados). Legislação relacionada às áreas. 
Sensoriamento remoto, processamento digital de imagens. Conhecimento de sistema de informação geográfica 
(SIG). Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei 9.433/97. Gestão de Bacias Hidrográficas e Águas 
Subterrâneas. Ciclo Hidrológico e Balanço Hídrico. Planejamento do Uso, Instrumentos de Gestão Ambiental, 
Ecologia e Preservação. Usos Múltiplos da Água e Qualidade dos Recursos Hídricos. PolÍtica Nacional de Meio 
Ambiente, Objetivos e Instrumentos. Avaliação de Impacto Ambiental, Licenciamento e Competência. Recursos 
Naturais: Água, Ar, Solo, Flora e Fauna, Legislação Aplicável. Impactos Ambientais decorrentes de Atividades 
Antrópicas. Legislação ambiental. Legislação de Recursos Hídricos. Legislação agrária. Licenciamento ambiental. 
Gestão ambiental. Planejamento e gestão de recursos hídricos. Avaliação de impactos ambientais. Análise e 
elaboração de EIA/RIMA. Fotogrametria e fotointerpretação. Sensoriamento remoto. Manejo de Bacias 
hidrográficas. Manejo florestal. Biodegradação. Climatologia e meteorologia. Qualidade de água e solos. Ecologia 
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de populações e comunidades rurais. Conservação e preservação de recursos naturais. Utilização de GPS. 
Agronegócio (mercados). Agroecologia. Sensoriamento remoto, processamento digital de imagens. 

 

CARGO 0323 
ENGENHEIRO CIVIL 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
ENGENHARIA CIVIL COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Planejar, elaborar, coordenar, fiscalizar, dirigir e executar projetos de engenharia civil, estudando características e 
especificações, preparando planos, orçamentos de custo, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para 
possibilitar e orientar a construção, a manutenção e o preparo de obras e assegurar os padrões técnicos exigidos; 
prestar assessoramento em engenharia civil, integrando equipes de trabalho encarregadas da elaboração de 
projetos de interesse do Município. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Tecnologia das construções: instalação do canteiro de obra; locação da obra; escavações; fundações diretas; 
impermeabilização; argamassas; alvenaria; andaime; esquadrias; coberturas; instalações; revestimentos; vidros; 
pinturas. Concretos: tipos, preparo, aplicação, composição granulométrica e determinação de traços; ferragens; 
concreto armado; formas de escoramento. Práticas de obras: familiarização com ferramentas e segurança e 
higiene do trabalho: uso do material de proteção individual e coletiva; cuidados básicos com o canteiro e riscos 
profissionais; demolição de paredes; esquadrejamento de paredes; levantamento de paredes com as respectivas 
amarrações; execução de andaimes: preparação de canteiros, gabaritos e locação de uma edificação com 
conhecimento total das plantas e projetos; projetar, calcular e executar: andaimes, ferragens de pilares, vigas, lajes 
e cinta de amarração; revestimentos; hidráulica: instalações prediais, símbolos da ABNT, leitura de plantas. 
Noções de engenharia de custos, para elaboração de orçamento e composição de custos unitários, parciais e 
totais: levantamento de quantidades; Planejamento e cronograma físico-financeiro. Projeto e execução de obras 
civis: topografia e terraplenagem. Noções básicas sobre pavimentação, o pavimento e suas camadas; defeitos no 
pavimento asfáltico. Noções básicas de construção de galerias de águas pluviais e drenagens. Noções básicas de 
licitações de obras e serviços de engenharia e de contratos de obras públicas: Princípios, tipos, modalidades, 
dispensa, inexigibilidade, homologação, adjudicação, revogação, anulação; comissões de licitação, projeto básico, 
projeto executivo. Contratos: formalidades, obrigatoriedade, termos aditivos, anulação, rescisão, penalidades (Lei 
n.º 8.666/93). Elaboração de medições de obras e conhecimento da fiscalização de obras públicas. Sistemas 
hidráulicos na Engenharia Civil: custo, benefício; viabilidade política, técnica, econômica, financeira; Mercado; 
Planejamento; Organização: administração e gerenciamento. Controle de materiais (cimento, agregados aditivos, 
concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.); Controle de execução de obras e serviços. 
Documentação da obra: diários e documentos de legalização. Legislação específica para obras de engenharia civil: 
normas da ABNT, noções da Lei nº 10.257/01 (denominada "Estatuto da Cidade"). Engenharia de avaliações: 
Legislação e normas; Metodologia; Níveis de rigor; Laudos de avaliação. Estradas: Projeto geométrico; Estrutura 
dos pavimentos. Saneamento básico: Tratamento de água e esgoto; Noções de barragens, açudes e reservatórios. 
Urbanismo: Origens e definição do desenho urbano. O processo de desenho urbano e as metodologias. Criação 
das Novas cidades. Planejamento urbano: Uso do solo. Dimensionamento e programação dos equipamentos 
públicos e comunitários; Sistemas viários (hierarquização, dimensionamento e geometria). Sistema de infra-
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estrutura de parcelamentos urbanos: energia, pavimentação e saneamento ambiental (drenagem, abastecimento, 
coleta e tratamento de esgotos, coleta e destilação de resíduos sólidos). O meio ambiente na Constituição Federal. 
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº. 6.938/81 e sua regulamentação): objetivos; diretrizes; 
conceitos e instrumentos da política nacional de meio ambiente. SISNAMA: organização, finalidades e 
competências. Lei dos Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98) e sua regulamentação: infrações ambientais. 
Administração Pública: princípios, organização e poder de polícia. Propriedades físicas, químicas e biológicas do 
solo, ar e água; poluentes atmosféricos, terrestres e aquáticos. Padrões de qualidade ambiental e padrões de 
lançamento. Poluição sonora e proteção do sossego público. Resolução Conama 01/90 e ABNT: NBR 10151/2000: 
Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento. 
Decibelímetros: utilização e funcionamento. Código Florestal Brasileiro. Áreas de proteção permanente (APP) e 
reserva legal no Código Florestal Brasileiro. Requisitos para a supressão de vegetação em APP. Sistema Nacional 
das Unidades de Conservação e sua regulamentação (Lei Federal nº 9.985/00 e alterações). Política Nacional de 
Recursos Hídricos e sua regulamentação (Lei Federal nº 9.433/97 e suas alterações). Licenciamento ambiental: 
Noções sobre competências e processo de licenciamento (LP, LI, LO); Resolução CONAMA 237/97. Ética 
profissional. Noções básicas de informática: Windows, Word, Excel, PowerPoint. Conceito de Internet e Intranet. 
Correio eletrônico 

 
CARGO 0324 
ESTATÍSTICO 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
ESTATÍSTICA COM REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Planejar e dirigir a execução de pesquisas ou levantamentos estatísticos; planejar e dirigir os trabalhos de controle 
estatístico de produção e de qualidade; efetuar pesquisas e análises estatísticas; elaborar padronizações 
estatísticas; efetuar perícias em matéria de estatística e assinar os laudos respectivos; emitir pareceres no campo 
da estatística; o assessoramento e a direção de órgãos e seções de estatística e a escrituração dos livros de 
registro ou controle estatístico. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções de Lógica. Cálculo com Geometria Analítica. Cálculo de Probabilidades. Estatística Geral. Inferência 
Estatística. Pesquisa Operacional. Técnica de Amostragem. Controle Estatístico de Qualidade. Técnicas de 
Pesquisa. Análise Multivariada. Análise de Dados Discretos. Análise das Séries Temporais. Processos 
Estocásticos. Análise Exploratória de Dados. Planejamento e Pesquisa. Métodos Numéricos. Estatística Não 
Paramétrica. Análise Matemática. Análise de Correlação e Regressão. Medidas de Dispersão. Medidas de 
Assimetria. Medidas de Curtose. Distribuições Conjuntas. 

 
CARGO 0325 
FARMACEUTICO II 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
FARMÁCIA COM REGISTRO PROFISSIONAL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizam tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e 
transporte de produtos da área farmacêutica, tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, 
imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Realizam análises clínicas toxicológicas, fisioquímicas, 
biológicas, microbiológicas e bromatológicas; participam da elaboração, coordenação e implementação de políticas 
de medicamentos; exercem fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; 
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orientam sobre uso de produtos e prestam serviços farmacêuticos. Podem realizar pesquisas sobre os efeitos de 
medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Gestão da Assistência Farmacêutica. Ciclo da Assistência Farmacêutica: seleção de medicamentos; programação 
de medicamentos; aquisição de medicamentos; armazenamento de medicamentos; distribuição de medicamentos; 
dispensação de medicamentos. Política Nacional de Medicamentos. Política de Assistência Farmacêutica no 
Sistema Único de Saúde. Farmacotécnica. Formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-sólidas e parenterais: 
conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, acondicionamento. Farmacologia e Farmacoterapia: 
farmacocinética; farmacologia do sistema nervoso central, autônomo e periférico; farmacologia e farmacoterapia na 
hipertensão; farmacologia e farmacoterapia na síndrome metabólica; anticoncepção hormonal; farmacologia e 
farmacoterapia no diabetes; farmacologia e farmacoterapia na tuberculose, hanseníase, leishmaniose e Síndrome 
de Imunodeficiência Adquirida (AIDS); farmacologia e farmacoterapia nas doenças infecciosas agudas em atenção 
primária; farmacologia e farmacoterapia na asma; princípios da farmacoterapia no idoso; princípios da 
farmacoterapia na criança; reações adversas a medicamentos; interações medicamentosas. Adesão à terapia 
medicamentosa. Atenção farmacêutica. Uso racional de medicamentos. Ética farmacêutica. Legislação sanitária: 
Regulamento de Medicamentos Genéricos; Portaria nº 344 de 12/05/1998, e suas atualizações; Lei nº 5.991 de 
17/12/1973. 

 

CARGO 0326 
FARMACEUTICO 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
FARMÁCIA COM HABILITAÇÃO EM ANÁLISE 
CLÍNICA E/OU FARMACÊUTICO GENERALISTA 
COM REGISTRO PROFISSIONAL; CURSO DE 
GRADUAÇÃO BACHARELADO EM BIOMEDICINA 
COM REGISTRO PROFISSIONAL 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar tarefas relativas ao planejamento, coordenação e execução de exames, análises clínicas, bioquímicas, 
microbiológicas, imunológicas de exsudatos e transudatos humanos, como sangue, urina, saliva e outros, valendo-
se de diversas técnicas específicas para completar o diagnóstico de doenças; supervisionar o pessoal envolvido 
em atividades laboratoriais; interpretar e emitir resultados dos exames realizados em bioquímica, imunologia, 
parasitologia, microbiologia e hematologia; executar atividades de desinfecção e esterilização de materiais e 
equipamentos, zelando pela limpeza e ordem dos materiais e equipamentos; executar outras atividades 
específicas do cargo.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Análises Clínicas: Bioquímica Clínica, Citologia Clínica, Hematologia Clínica, Imunohematologia, Imunologia 
Clínica, Micologia Clínica, Microbiologia Clínica, Parasitologia Clínica, Controle de qualidade em Análises Clínicas. 
Análises Toxicológicas: Controle Terapêutico, Avaliação da Toxicidade a Substâncias Químicas, Farmacocinética 
Avançada, Análise Toxicológica de Fármacos e Drogas que causam Dependência, Comprometimento do Sistema 
Imunológico nas Intoxicações, Danos em Biomoléculas e o seu Papel no monitoramento da Exposição e Agentes 
Tóxicos, Toxicologia dos Praguicidas, Aplicações de Cromatografia em Análises Toxicológicas, Toxicologia 
Aplicada a Alimentos, Cromatografia Líquida, Eletroforese Capilar,  
espectrometria de massas, Toxicidade de Contaminantes em Amostras Ambientais, Controle de qualidade em 
Análises Toxicológicas. Crioprotetores, armazenamento, congelamento e descongelamento de células, controle de 
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qualidade no armazenamento de células e sêmen. Análise de água e alimentos: Química de alimentos, 
Microbiologia de alimentos, Bioquímica de alimentos, Análise físico-química e sensorial de alimentos, Controle de 
qualidade de alimentos e matérias primas, Fiscalização de alimentos, Farmacologia - Introdução: Conceitos 
básicos de Farmacologia. Farmacocinética. Farmacodinâmica. Aplicações de conceitos e 
Farmacocinética/Farmacodinâmica. Mecanismo de ação dos grupos farmacológicos. Interação medicamentosa. 
Farmacotécnica. Farmacognogia. Química Farmacêutica. Deontologia e Legislação Farmacêutica - Evolução 
Histórica da Farmácia no Brasil. Deontologia Farmacêutica. Código de Ética. Legislação Farmacêutica. Lei 
9.787/99. Portaria nº. 344/98 – S.V.S./Ministério da Saúde. Higiene Social - Medidas preventivas de doenças. 
História Natural das doenças. Evolução das doenças transmissíveis. Relação do ambiente e doenças 
transmissíveis. Doenças não infecciosas. Medidas das doenças. Organização do Sistema Nacional de Saúde. 
Imunização. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Viroses. Zoonoses. Protozooses. Bacterioses. Parasitoses. 
Micoses.  

 
CARGO 0327 
FISIOTERAPEUTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
FISIOTERAPIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Prestar assistência fisioterapêutica (Hospitalar, Ambulatorial e em Consultórios). Elaborar o Diagnóstico 
Cinesiológico Funcional, prescrever, planejar, ordenar, analisar, supervisionar e avaliar os projetos 
fisioterapêuticos, a sua eficácia, a sua resolutividade e as condições de alta do cliente submetido a estas práticas 
de saúde. Avaliar o estado funcional do paciente, a partir da identidade da patologia clínica intercorrente, de 
exames laboratoriais e de imagens, da anamnese funcional e exame da cinesia, funcionalidade e sinergismo das 
estruturas anatômicas envolvidas. Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, planejar, organizar, 
supervisionar, prescrever e avaliar os projetos terapêuticos desenvolvidos nos pacientes.  Estabelecer rotinas para 
a assistência fisioterapêutica, fazendo sempre as adequações necessárias. Solicitar exames complementares para 
acompanhamento da evolução do quadro funcional do paciente, sempre que necessário e justificado. Recorrer a 
outros profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres técnicos especializados, quando necessário. Reformular o 
programa terapêutico sempre que necessário. Registrar no prontuário do paciente, as prescrições fisioterapêuticas, 
sua evolução, as intercorrências e as condições de alta da assistência fisioterapêutica. Integrar a equipe 
multiprofissional de saúde, sempre que necessário, com participação plena na atenção prestada ao paciente. 
Desenvolver estudos e pesquisas relacionados a sua área de atuação. Colaborar na formação e no aprimoramento 
de outros profissionais de saúde, orientando estágios e participando de programas de treinamento em serviço. 
Efetuar controle periódico da qualidade e da resolutividade do seu trabalho. Elaborar pareceres técnicos 
especializados sempre que solicitados. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anatomia muscular. Anatomia óssea. Artropatias Degenerativas e Inflamatórias. Doenças dos Vasos Sanguíneos e 
Linfáticos, Úlceras e Tecido Acatricial. Doenças e Distúrbios dos ossos e articulações. Efeitos Fisiológicos da 
massagem. Encargos Sociais. Fisioterapia Cardiorespiratória.  Fisioterapia Pré e Pós Operatórios. Fraturas. 
Lesões dos Tecidos Moles. Luxações. Massagem relaxante. Nervos. Neurologia (Geral). Reeducação Postural 
Global. Tendões. Reabilitação de pacientes crônicos. 

 
CARGO 0328 
FONAUDIOLOGO 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
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FONOAUDIOLOGIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Desempenhar as tarefas que se destinam a identificar problemas ou à comunicação oral, empregando técnicas 
próprias de avaliação e deficiências ligadas fazendo treinamentos fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar o 
aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Afasia. Aplicação de testes audiométricos para pesquisa de problemas auditivos. Articulação. Atendimento e 
orientação aos pais sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação das crianças. Emissão de parecer. 
Tratamento adequado, à reeducação e a reabilitação. Audição. Avaliação de deficiências. Exames fonéticos, de 
linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias. Plano de treinamento ou terapêutico. Comportamento 
verbal da criança. Controle e teste periódico da capacidade auditiva. Deglutição Atípica. Determinação da 
localização de lesão auditiva e suas conseqüências na voz, fala linguagem do indivíduo. Dislexia. Distúrbio 
Articulatório. Distúrbio de Aprendizagem. Distúrbios de Leitura-Escrita. Fonoaudiologia e Fonoaudiologia Escolar. 
Funções Neurovegetativas. Gagueira. Identificação de problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral. 
Técnicas de avaliação. Treinamentos fonético, auditivo e de dicção. Aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala. 
Linguagem. Orientação quanto a problemas de linguagem e de audição. Logopedia e audiologia. Sessões 
terapêuticas. Reabilitação. 

 
CARGO 0329 
GEÓGRAFO 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
GEOGRAFIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Estudar a organização espacial por meio da interpretação e da interação dos aspectos físicos e humanos; 
regionalizar o território em escalas que variam do local ao global; avaliar os processos de produção do espaço, 
subsidiando o ordenamento territorial; participar do planejamento regional, urbano, rural, ambiental e da 
formulação de políticas de gestão do território; proceder a estudos necessários ao estabelecimento de bases 
territoriais; emitir laudos e pareceres técnicos; monitorar uso e ocupação da terra, vistoriar áreas em estudo, 
estudar a pressão antrópica e diagnosticar impactos e tendências. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Cartografia sistemática: Coordenadas geográficas; Projeções; Representações planimétricas; Representações 
altimétricas; Escalas; Convenções - Legendas; Análise morfométrica; Leitura de cartas topográficas. Cartografia 
temática: Construção e interpretação de cartogramas. Sensoriamento remoto: Fotografias aéreas; Imagens de 
radar; Imagens de satélites. Métodos e técnicas de análise geográfica: Elaboração de diagnósticos; Os Sistemas 
de Informação Geográfica (SIG) Sistema urbano – Espaço urbano - A cidade e a organização do território: 
Organização do espaço intra-urbano; A urbanização e o meio ambiente; Riscos Geológicos em áreas urbanas; 
Processos erosivos nas encostas; O clima urbano - alterações no sistema físico ambiental; Hidrografia no 
ambiente urbano. Meio ambiente urbano: Gestão de Unidades de Conservação; Planos de Manejo de Unidades de 
Conservação; Educação e Interpretação Ambiental. O meio ambiente na Constituição Federal. Política Nacional do 
Meio Ambiente (Lei Federal nº. 6.938/81 e sua regulamentação): objetivos; diretrizes; conceitos e instrumentos da 
política nacional de meio ambiente. SISNAMA: organização, finalidades e competências. Lei dos Crimes 
Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98) e sua regulamentação: infrações ambientais. Administração Pública: 
princípios, organização e poder de polícia. Propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, ar e água; 
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poluentes atmosféricos, terrestres e aquáticos. Padrões de qualidade ambiental e padrões de lançamento. 
Poluição sonora e proteção do sossego público. Resolução Conama 01/90 e ABNT: NBR 10151/2000: Acústica – 
Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade. Código Florestal Brasileiro. Áreas de 
proteção permanente (APP) e reserva legal no Código Florestal Brasileiro. Requisitos para a supressão de 
vegetação em APP. Sistema Nacional das Unidades de Conservação e sua regulamentação (Lei Federal nº 
9.985/00 e alterações). Política Nacional de Recursos Hídricos e sua regulamentação (Lei Federal nº 9.433/97 e 
suas alterações). Licenciamento ambiental: Noções sobre competências e processo de licenciamento (LP, LI, LO); 
Resolução CONAMA 237/97. Ética profissional. Noções básicas de informática: Windows, Word, Excel, 
PowerPoint. Conceito de Internet e Intranet. Correio eletrônico 

 
CARGO 0330 
GEÓLOGO 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
GEOLOGIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar levantamentos geológicos e geofísicos coletando, analisando e interpretando dados, gerenciando 
amostragens, caracterizando e medindo parâmetros físicos, químicos e mecânicos de materiais geológicos, 
estimando geometria e distribuição espacial de corpos e estruturas geológicas, elaborando mapas e relatórios 
técnicos e científicos; efetuar serviços ambientais e geotécnicos; planejar e controlar serviços de geologia e 
geofísica. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Mineralogia e Cristalografia. Gemologia. Caracterização tecnológica de minerais. Geomorfologia. Petrografia e 
Petrologia sedimentar, ígnea e metamórfica. Geologia estrutural. Mecânica das rochas. Métodos geofísicos e 
geoquímicos. Geoprocessamento (Fotogeologia, Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informação Geográfica). 
Geoposicionamento (Sistemas de Posicionamento Global). Cartografia. Geologia de engenharia. Hidrogeologia. 
Geologia Econômica. Geologia histórica. Tectônica de placas. Prospecção mineral. Economia mineral. Legislação 
mineral. Planejamento, desenvolvimento de minas e avaliação de jazidas. Lavra de mina subterrânea. Lavra de 
mina a céu aberto. Perfuração e desmonte de rochas. Segurança na mineração. Planejamento e gerenciamento 
ambiental na mineração. Legislação Ambiental. Uso e gestão de recursos hídricos. Riscos naturais, Geologia 
Ambiental, Paleontologia e Estratigrafia. Sismologia, Geologia do Petróleo e de Recursos Energéticos. O meio 
ambiente na Constituição Federal. Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº. 6.938/81 e sua 
regulamentação): objetivos; diretrizes; conceitos e instrumentos da política nacional de meio ambiente. SISNAMA: 
organização, finalidades e competências. Lei dos Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98) e sua 
regulamentação: infrações ambientais. Administração Pública: princípios, organização e poder de polícia. 
Propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, ar e água; poluentes atmosféricos, terrestres e aquáticos. 
Padrões de qualidade ambiental e padrões de lançamento. Poluição sonora e proteção do sossego público. 
Resolução Conama 01/90 e ABNT: NBR 10151/2000: Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o 
conforto da comunidade. Código Florestal Brasileiro. Áreas de proteção permanente (APP) e reserva legal no 
Código Florestal Brasileiro. Requisitos para a supressão de vegetação em APP. Sistema Nacional das Unidades 
de Conservação e sua regulamentação (Lei Federal nº 9.985/00 e alterações). Política Nacional de Recursos 
Hídricos e sua regulamentação (Lei Federal nº 9.433/97 e suas alterações). Licenciamento ambiental: Noções 
sobre competências e processo de licenciamento (LP, LI, LO); Resolução CONAMA 237/97. Ética profissional. 
Noções básicas de informática: Windows, Word, Excel, PowerPoint. Conceito de Internet e Intranet. Correio 
eletrônico 
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CARGO 0331 
MÉDICO:PSF 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
MEDICINA COM REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Desempenhar as tarefas que se destinam a fazer exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos e 
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente. Examinar o paciente com a finalidade de proceder 
ao diagnóstico clínico da situação de saúde e/ou requisitar exames complementares; proceder às consultas 
médicas em crianças, adultos e gestantes, realizando as ações pelo Programa de Saúde da Família e integrar-se 
com a equipe do Programa de Saúde da Família, a fim de obter maior eficácia no desenvolvimento das ações do 
Programa. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Ações educativas de prevenção às doenças e bem-estar da comunidade. Alterações agudas de saúde. 
Conhecimentos técnicos. Conservação de equipamentos, instrumentos e materiais. Contaminações. Intoxicações 
agudas por agrotóxicos e animais peçonhentos. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Circulatório. 
Controle de Hipertensão Arterial. Doenças do Aparelho Geniturinário. Doenças do Aparelho Respiratório. 
Afogamento. Doenças do Sistema Digestivo e Metabólico. Doenças Transmissíveis. Enfermidades. Epidemiologia, 
fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares. Equipamentos de 
Segurança. Exames médicos (bioquímicos, físicos, hematológicos, raio x e outros). Imunização. Instrumentos 
especiais. Insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da 
aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial e choque.  Leis Orgânicas da Saúde. 
Medicamentos. Medicina preventiva. Medicina Terapêutica. Planejamento das atividades médicas. Programas de 
Saúde Pública (acompanhamento, implantação e avaliação de resultados, Hanseníade, Hipertensão, Diabetes e 
tuberculose Crônica). Leishmaniose Cutânea.  Pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, 
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia intestinal 
e neoplasias. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do 
sistema ácido-base, nefrolitíase, infecções urinárias e metabólicas. Saúde e bem-estar do paciente. Saúde Pública. 
Sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, 
insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon e 
tumores de cólon. Sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotireoidismo, 
hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Sistema Único de Saúde e Municipalização. Verminoses. 

 

CARGO 0332 
MÉDICO: ANESTESIOLOGISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM ANESTESIOLOGIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar consulta médica para avaliação do paciente e escolha da técnica anestésica, com capacidade para 
efetuar anestesias para todos os tipos de procedimentos, bem como manter vigilância e sinais vitais do paciente. 
Oferecer assistência pós-operatória na Sala de Recuperação, assistência médica em UTI, Tratamento da Dor 
Aguda e Crônica através de medicações, além de serem tecnicamente capazes de exercer cargos administrativos 
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em hospitais; Acompanhar pacientes hospitalizados; realizar, quando indicado, procedimentos de maior 
complexidade; prestar assessoria e emitir parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos técnico- científicos 
relacionados a aspectos médicos; participar do planejamento, execução, avaliação de planos e projetos, participar 
de reuniões gerenciais e de outras ações institucionais; participar de investigações epidemiológicas; desenvolver 
atividades de educação em saúde.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Fundamentos básicos de Medicina. Equipamentos de anestesia; conceitos e princípios farmacocinéticos e 
farmacodinâmicos; sistema nervoso central; sedativos e hipnóticos; sistema nervoso autônomo; analgésicos e 
antiinflamatórios; dor; farmacologia dos autacóides, eucosanóides, encefalinas e endorfinas; transmissão e 
bloqueio neuromuscular; sistema cardiovascular; sistema respiratório; anestésicos inalatórios; sistema urinário; 
sistema hepático; sistema endócrino; água, sangue e eletrólitos; regulação térmica; pré-anestesia; técnicas de 
anestesia geral e sedação; anestesia locorregional; recuperação da anestesia; anestesia e analgesia para 
procedimentos cirúrgicos, exames diagnósticos e terapêuticos; anestesia em pediatria; analgesia e anestesia em 
obstetrícia; anestesia para transplante de órgãos; reanimação cardiorrespiratória; complicações; cuidados 
intensivos no paciente cirúrgico. 

 

CARGO 0333 
MÉDICO: CARDIOLOGISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM CARDIOLOGIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
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 Cardiologia e Clínica Geral, e realizar outras formas 
de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica. 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. Prestar atendimento de urgência em Cardiologia e clínica geral. Prestar serviços de âmbito 
de saúde pública, executando atividades clínico, epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção prevenção e 
recuperação da saúde da coletividade. Coordenar atividades médicas institucionais a nível local. Coordenar as 
atividades médicas, acompanhando e avaliando ações desenvolvidas, participando do estudo de casos, 
estabelecendo planos de trabalho, visando dar assistência integral ao munícipe. Delegar funções à equipe auxiliar, 
participando da capacitação de pessoal, bem como de supervisão dos demais recursos envolvidos na prestação 
de cuidados de saúde. Grau máximo de responsabilidade imprescindíveis à função. Executar outras tarefas 
correlatas, mediante determinação superior. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Arritmias cardíacas. Cardiopatias congênitas cianóticas e 
acianóticas: diagnóstico e tratamento. Cor pulmonal. Diagnóstico e tratamento. Diagnóstico e tratamento. 
Diagnóstico e tratamento. Doença de Chagas. Doença reumática. Doenças da aorta. Doenças do pericárdio. 
Ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. Embolia pulmonar. 
Endocardite infecciosa. Hipertensão arterial. Hipertensão pulmonar. Síncope. Infecções pulmonares. Insuficiência 
cardíaca congestiva. Isquemia miocárdica. Marca-passos. 
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CARGO 0334 
MÉDICO: CIRURGIÃO GERAL 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM CIRURGIA GERAL COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar intervenções cirúrgicas, de acordo com necessidade de cada paciente, implantam órteses e próteses, 
transplantam órgãos e tecidos; realizar consultas médicas, correspondendo a anamnese, exame físico, solicitação 
de exames complementares e prescrição adequada às diversas patologias clínicas e/ou infecciosas; acompanhar 
pacientes hospitalizados; realizar, quando indicado, procedimentos de maior complexidade; prestar assessoria e 
emitir parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos técnico-científicos relacionados a aspectos médicos; 
participar do planejamento, execução, avaliação de planos e projetos, participar de reuniões gerenciais e de outras 
ações institucionais; participar de investigações epidemiológicas; desenvolver atividades de educação em saúde.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. Interpretação de 
exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Cirurgia 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. Hemorragia interna e externa; hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão. Noções importantes 
para o exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias 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; tireóide e 
paratireóide; 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; epíplon; mesentério; retroperitônio.  

 

CARGO 0335 
MÉDICO: CLÍNICO GERAL 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM CLINICA GERAL COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar consultas médicas, correspondendo a anamnese, exame físico, solicitação de exames complementares e 
prescrição adequada às diversas patologias clínicas e/ou infecciosas; acompanhar pacientes hospitalizados; 
realizar, quando indicado, procedimentos de maior complexidade; prestar assessoria e emitir parecer sobre 
assuntos, temas e/ou documentos técnico- científicos relacionados a aspectos médicos; participar do 
planejamento, execução, avaliação de planos e projetos, participar de reuniões gerenciais e de outras ações 
institucionais; participar de investigações epidemiológicas; desenvolver atividades de educação em saúde.  
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia 
isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma 
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; doença 
pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças 
intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase, e colecistite, pancreatite, hepatites virais, e hepatopatias 
tóxicas, insuficiência hepática crônica, cirrose hepática, Doenças renais: insuficiência renal aguda, e crônica, 
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal, Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e 
hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas 
paratireóides. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças 
infecciosas e terapia antibiótica: abordagem do paciente febril, malária, estreptococcias, endocardite infecciosa, 
estafilococcia, meningites, tétano, Febre tifóide, tuberculose, DST, leptospirose, resfriado comum, influenza, 
malaria, micoses sistêmicas, herpes simples e varicela-zoster, doença de Chagas, leishmanioses, sida e principais 
infecções oportunista. Distúrbios hidreletrolíticos e acidobásicos. Exames complementares invasivos e não-
invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas. Neoplasias: rastreamento e história 
natural das neoplasias ginecológicas, próstata, cólon e pulmão. Relação médico-paciente. Pré e pós-operatório: 
avaliação préoperatória, critérios e complicações da transfusão de hemoderivados, profilaxia e tratamento do 
tromboembolismo venoso.  

 

CARGO 0336 
MÉDICO: DERMATOLOGISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM DERMATOLOGIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de prevenção de 
doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área 
médica. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Papel dos dermatologistas no sistema de saúde. Pele normal e patologia cutânea. Semiotécnica. Síndrome 
eczematosa. Síndrome eritemato-escamosa. Síndrome purpúrica. Síndrome das lesões urticadas. Síndrome dos 
prurigos. Síndrome dos vesico-bolhosa. Síndrome pustulosa. Síndrome atrofico-esclerosa. Síndrome ulcerosa. 
Síndrome queratótica. Síndromes relacionadas aos anexos cutâneos. Dermatoses de interesse sanitário. Outras 
dermatoses infecciosas. Dermatoses por noxas químicas, físicas e mecânicas. Dermatoses inflamatórias não-
infecciosas. Dermatoses metabólicas. Dermatoses psicogênicas. Genodermatose. Cistos, nevos e neoplasias. 
Dermatoses de estados fisiológicos. Terapêutica dermatológica clínico-cirúrgica. Dermatopatologia. 

 

CARGO 0337 
MÉDICO: MEDICINA DO TRABALHO 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM MEDICINA DO TRABALHO COM 
REGISTRO PROFISSIONAL. 
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Realizar procedimentos e diagnóstico e terapêutica; realizar consultas médicas, correspondendo a anamnese, 
exame físico, solicitação de exames complementares e prescrição adequada às diversas patologias clínicas e/ou 
infecciosas; acompanhar pacientes hospitalizados; realizar, quando indicado, procedimentos de maior 
complexidade; prestar assessoria e emitir parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos técnico- científicos 
relacionados a aspectos médicos; participar do planejamento, execução, avaliação de planos e projetos, participar 
de reuniões gerenciais e de outras ações institucionais; participar de investigações epidemiológicas; desenvolver 
atividades de educação em saúde. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Atendimento a Urgências e Emergências Médicas - Atendimento Pré-Hospitalar. Regulamento Técnico. Acidentes 
Com Múltiplas Vítimas; Diagnóstico e Tratamento inicial das Doenças de maior Prevalência na População; 
Diagnóstico, caracterização e tratamento e reabilitação das Doenças Profissionais, do Trabalho e Relacionadas ao 
Trabalho; Epidemiologia e Vigilância da Saúde do Trabalhador: Doenças Profissionais, Doenças Relacionadas ao 
Trabalho, Doenças Imunopreveníveis e Doenças de Notificação Compulsória; Ergonomia Aplicada ao Trabalho. 
Metodologia da Análise Ergonômica do Trabalho. Principais Correntes de Ergonomia. Legislação Brasileira relativa 
à Ergonomia. Manual de Aplicação da NR 17. Organização do Trabalho. Ergonomia Cognitiva; Bioestatística. 
Coleta de Dados. Amostragem. Análise dos Dados. Apresentação Tabular e Representação Gráfica. Estudo dos 
Agravos à Saúde do Trabalhador; Biossegurança: Diretrizes gerais para o trabalho em contenção com material 
biológico; Manuseio e descarte de produtos biológicos; Sistemas regulatórios referentes à Biossegurança no Brasil 
(Leis federais, decretos federais, Resoluções ministeriais, Resoluções e Portarias da ANVISA, Instruções 
Normativas da CTNBio, NR-32 do MTE); Gestão em Saúde. Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde 
Ocupacional. Normas de Certificação ISO. Processos de Auditoria. Gestão de Custos em Saúde. Sistemas de 
Gestão Integrada de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS); Higiene Ocupacional. - Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais; Gases e vapores; Aerodispersóides; Ficha de informação de segurança de produtos 
químicos; Programa de proteção respiratória; Exposição ao ruído; Programa de conservação auditiva; Exposição 
ao calor; Radiações ionizantes e não-ionizantes; Princípios de radioproteção; Trabalho sob condições hiperbáricas; 
Programa de prevenção à exposição ocupacional ao benzeno; Limites de tolerância e de exposição (ACGIH / 
MTE); Grupos Homogêneos de Exposição e Risco Ocupacional.; Perigos associados aos agentes químicos, 
físicos, biológicos e ergonômicos e respectivos riscos à saúde; Legislação Previdenciária relacionada à Saúde e ao 
Acidente de Trabalho, incluindo Benefícios, Aposentadoria, Lei nº 8.213/91 e suas alterações, Instruções 
normativas do INSS; Legislação em Saúde e Segurança no Trabalho; Normas Regulamentadoras; Política 
Nacional de Saúde do Trabalhador (PNSST); Normas Internacionais da Organização Internacional do Trabalho - 
OIT e respectivos decretos nacionais; Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças - Níveis de Atenção à Saúde- 
Promoção da Saúde e Proteção Específica. Atenção Secundária e Terciária. Bem-Estar, Saúde e Qualidade de 
Vida no Trabalho. Programas de Saúde do Trabalhador; Organização do Trabalho: conceito de trabalho; 
organização de trabalho; globalização e reestruturação produtiva; Introdução de novas tecnologias; Automação e 
riscos à saúde; Psicopatologia do trabalho e sofrimento psíquico; Estresse, ansiedade e depressão; Droga-adição; 
Trabalho noturno e em turnos, Papéis e responsabilidades de empregadores e trabalhadores e de suas 
organizações representativas com respeito à segurança e saúde no trabalho, Acordos e Negociações Coletivas 

 
CARGO 0338 
MÉDICO: ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
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MÉDICA EM ENDOCRINOLOGIA E 
METABOLOGIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em endocrinologia; atuar como médico especialista em 
equipe multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em 
unidades de saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os 
recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras 
atividades afins ao cargo. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. Interpretação de 
exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Endocrinologia: Neuroendocrinologia: 
tumores hipofisários; hipopituitarismo; hiperprolactinemia; acromegalia; diabetes insipidus; síndrome de secreção 
inapropriada de ADH. Crescimento e desenvolvimento: testes diagnósticos para deficiênia de hormônio do 
crescimento; investigação da criança com baixa estatura; puberdade atrasada; puberdade precoce. Tireopatias: 
Nódulos tireoideanos; câncer da tireóide; hipotireoidismo; hipertireoidismo; bócio nodular tóxico; tireoidites; 
emergências tireoideanas. Doenças adrenais: incidentalomas: insuficiência adrenal; síndromes 
hipercortisolêmicas; Feocromocitoma; hiperaldosteronismo; hiperplasia adrenal congênita; Sistema reprodutivo: 
Hipogonadismo; criptorquidismo; micropênis; ginecomastia; amenorréia; climatério e menopausa. Pâncreas 
endócrino: diabetes mellitus; diagnóstico, classificação, tratamento, complicações crônicas, cetoacidose diabética, 
estado hiperosmolar, diabetes mellitus na gravidez; hipoglicemias. Dislipidemias e obesidade.Doenças 
osteometabólicas: hiperparatiroidismo primário e secundário. Hipoparatiroidismo; osteoporose; doença de Paget. 
Outros temas: hiperandrogenismo; distrúrbios endócrinos na SIDA; neoplasias endócrinas múltiplas; princípios e 
aplicações de testes hormonais em endocrinologia. 

 

CARGO 0339 
MÉDICO: GASTROENTEROLOGISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM GASTROENTEROLOGIA COM 
REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar consultas médicas, correspondendo a anamnese, exame físico, solicitação de exames complementares e 
prescrição adequada às diversas patologias clínicas e/ou infecciosas; acompanhar pacientes hospitalizados; 
realizar, quando indicado, procedimentos de maior complexidade; prestar assessoria e emitir parecer sobre 
assuntos, temas e/ou documentos técnico- científicos relacionados a aspectos médicos; participar do 
planejamento, execução, avaliação de planos e projetos, participar de reuniões gerenciais e de outras ações 
institucionais; participar de investigações epidemiológicas; desenvolver atividades de educação em saúde. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Código de ética médica. Patologias mais frequentes da boca. Esôfago: doença do refluxo gastroesofágico, hérnia 
de hiato e tumores. Estômago e duodeno: gastrites, Helliicobactter pylloriiii, úlcera péptica gastroduodenal, 
hemorragia digestiva alta e tumores. Intestino delgado: má absorção intestinal, doenças inflamatórias agudas, 
doença celíaca, doenças inflamatórias crônicas, patologia vascular dos intestinos e tumores. Intestino grosso: 
diarreias agudas e crônicas, constipação e fecaloma, doença diverticular dos cólons, retocolite ulcerativa 
inespecífica, doença de Crohn, pólipos, obstipação. parasitoses intestinais. Fígado: doenças metabólicas, álcool e 
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fígado, drogas e fígado, hepatites agudas virais e não virais, hipertensão portal, cirrose hepática, ascite, 
encefalopatia, hepática e tumores. Vias biliares: discinesia biliar, litíase biliar, colangites e tumores. Pâncreas: 
pancreatite aguda e crônica, cistos pancreáticos e tumores. Outras afecções do aparelho digestivo: 
esquistossomose mansoni, doença de Chagas, peritonites, abdome agudo, suporte nutricional em 
gastroenterologia. Distúrbios funcionais do aparelho digestivo: dispepsia, cólon irritável e intolerâncias alimentares. 
Fisiologia digestiva. Diagnose em gastroenterologia: endoscopia biópsia, radiologia do aparelho digestivo. Cirurgia 
videolaparoscópica e cirurgia para obesidade mórbida. Endoscopia, manometria e phmetria esofágica, ecografia 
abdominal, aspectos psicológicos da bulimia, depressão e obesidade. Provas funcionais: balanço de gorduras, 
teste de Schi. Conhecimento dos diagnósticos diferenciais e os principais exames subsidiários para confirmar ou 
afastar o diagnóstico, bem como o tratamento clínico, cirúrgico e de apoio. 

 

CARGO 0340 
MÉDICO: GERIATRA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM GERIATRIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em geriatria; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em unidades de 
saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades 
afins ao cargo. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Fundamentos básicos de medicina: interpretação do exame físico. Valor da história clínica. Interpretação de 
exames complementares básicos. Relação médico-paciente. Ética médica. Geriatria: teorias de envelhecimento, 
crescimento populacional: aspectos demográficos e sociais, anatomia e fisiologia do envelhecimento, aspectos de 
propedêutica do idoso. Envelhecimento cerebral: demências, aspectos psiquiátricos do envelhecimento, síndromes 
extra piramidais, arteosclerose. Aspectos estruturais do coração idoso – inferências clínicas, principais 
cardiopatias, hipertensão arterial, vasculopatias, principais afecções pulmonares, envelhecimento do aparelho 
digestivo, principais afecções do aparelho digestivo, envelhecimento renal, incontinência urinária, doenças da 
hipófise, supra renal e paratireóide, doenças da tireóide, diabetes mellitus e envelhecimento. Aspectos 
hematológicos – anemias, envelhecimento ósseo: osteoporose, principais artropatias e conectivopatias. Aspectos 
ortopédicos e traumatológicos. Alteração da potência sexual. Nutrição e envelhecimento,câncer na terceira idade. 
Aspectos oftalmológicos do envelhecimento. Aspectos otorrinolaringológicos do envelhecimento. Anestesia. 
Cirurgia. Fisioterapia. Atendimento multidisciplinar. Farmacocinética e farmacodinâmica das drogas. Biologia do 
envelhecimento. Aspectos metabólicos e estruturais. Aspectos psicológicos, demográficos e sociais do 
envelhecimento populacional. Medidas preventivas. Sexualidade no idoso. Relação médico - paciente – família. 
Equipe multidisciplinar. Farmacologia geriátrica. Violência e iatrogenia na 3ª. Idade. Instabilidade política de 
atenção ao idoso. Aposentadoria, lazer,finitude. O idoso e a dignidade no processo de morrer. Problemas éticos 
em geriatria. 

 
CARGO 0341 
MÉDICO: GINECOLOGISTA E OBSTETRA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
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TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA COM 
REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar consultas médicas, correspondendo a anamnese, exame físico, solicitação de exames complementares e 
prescrição adequada às diversas patologias clínicas e/ou infecciosas; acompanhar pacientes hospitalizados; 
realizar, quando indicado, procedimentos de maior complexidade; prestar assessoria e emitir parecer sobre 
assuntos, temas e/ou documentos técnico- científicos relacionados a aspectos médicos; participar do 
planejamento, execução, avaliação de planos e projetos, participar de reuniões gerenciais e de outras ações 
institucionais; participar de investigações epidemiológicas; desenvolver atividades de educação em saúde.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. Fisiologia do ciclo menstrual; disfunções menstruais; 
anomalias congênitas e intersexo; distúrbios do desenvolvimento puberal; climatério; vulvovagites e cervicites; 
doença inflamatória pélvica aguda e crônica; Doenças sexualmente transmissíveis; Abdômen agudo em 
ginecologia; Endometriose; Distopias genitais; Distúrbios urogenitais; Patologias benignas e malignas da mama; 
patologias benignas e malignas da vulva; vagina útero e ovário; Interpretação de exames citológicos e diagnósticos 
da lesão precursora do câncer cérvico uterino; Noções de rastreamento, estadiamento e tratamento do câncer da 
mama; Esterilidade conjugal; planejamento familiar. Ética em ginecologia e obstetrícia. Anatomia e fisiologia da 
gestação; Diagnóstico de gravidez e determinação da idade gestacional; Assistência pré-natal na gestação normal 
e avaliação de alto risco obstétrico; Diagnóstico de malformações fetais; aborto, gravidez ectópica, mola 
hidatiforme, corioncarcinoma: diagnóstico, fisiopatologia e tratamento; transmissões de infecções maternas fetais; 
Doenças hipertensivas na gestação; Pré-eclampsia: diagnóstico, manejo e tratamento; Diabetes melitus da 
gestação; Cardiopatias, Doenças renais e outras condições clínicas na gestação; HIV/AIDS na gestação; 
prevenção da transmissão vertical. Mecanismo do trabalho de parto; Assistência ao parto e uso do partograma; 
Distócias, Indicações de césares e fórceps; Rotura prematura de membranas, Condução; Indicações de analgesia 
e anestesia intraparto; Indicação de histerectomias puerperais, Hemorragia de terceiro trimestre; Sofrimento fetal 
crônico e agudo; Prevenção da prematuridade; Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências 
obstétricas. Ginecologia - Doenças sexualmente transmissíveis. Doenças Inflamatórias Pélvicas Incontinência 
urinária. Distopias Genitais. Dismenorréias. Amenorréias. Climatério e Homonoterapia. Tumores Benignos e 
malignos. Planejamento familiar. Vulvo Vaginitis e Cervicites. Imunização. Síndrome dos ovários policísticos. 
Programas e prevenção da Saúde da Mulher na Saúde Pública Obstetrícia - Assistência pré natal. Doenças 
Inflamatórias. Urgência e emergência materna. Assistência humanizada a mulher (parto aborto, purpério). Noções 
de Clínica Médica. Sistema único de Saúde e Municipalização. Afecções de genitais e do aparelho reprodutor 
feminino e órgãos anexos. Câncer do colo uterino. Câncer de mama. Disfunção menstrual. Diagnóstico preventivo. 
Eclâmpsia. Exames médicos específicos (clínico, colpocitologia, colposcopia, fezes, laboratorais, sangue, 
obstétrico, pós-natal e urina). Fisiologia da gestação. Inspeção, palpação e toque. Menopausa e climatério. O ciclo 
gravídico-puerperal. Terapia de reposição hormonal.  

 

CARGO 0342 
MÉDICO: INFECTOLOGISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM INFECTOLOGIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Desempenhar atribuições relativas à sua área de atuação, desenvolvendo atividades de planejamento, 
coordenação, programação ou execução especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e 
proteção da saúde individual nas várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e 
ao tratamento clínico e cirúrgico do organismo humano. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Fundamentos básicos de Medicina. Terapia antimicrobiana; infecção hospitalar; febre de origem indeterminada; 
sepsia; inespecífica protozooses; esquistossomose mansônica; leishmaniose visceral (calazar) e tegumentar; 
toxoplasmose; malária; doença de chagas; infecções de vias respiratórias: superiores, inferiores; pneumonias e 
tuberculose; endocardite infecciosa; infecções do sistema nervoso central: meningites, abscesso cerebral 
encefalite; infecções cutâneas; infecções osteoarticulares; infecções do trato urinário; doenças sexualmente 
transmissíveis; síndrome da imunodeficiência adquirida – aids; diarréias; cólera; tétano; leptospirose; febre tifóide; 
dengue/febre amarela; doenças sistemáticas; herpes simples não-genital;. Herpes zoster/varicela; 
citomegalovirose; poliomielite; hepatites virais; raiva; retroviroses: htlv – 1 e 2; 3 e 4; hanseníase; micoses 
superficiais e profundas; imunizações; acidentes ofídicos 

 

CARGO 0343 
MÉDICO: MASTOLOGISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM MASTOLOGIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Fazer exames em ambulatórios e domicílios; fazer diagnósticos e prescrever tratamentos; emitir pareceres sobre o 
estado de saúde de candidatos ao serviço público municipal; fazer inspeções e perícias médicas; emitir laudos; 
fazer intervenções cirúrgicas; elaborar sistemas de registros; preparar e executar programas de pesquisas e de 
treinamentos especializados e de educação sanitária do público; participar, ativamente, de campanhas de saúde 
pública; desempenhar outras atribuições compatíveis a sua competência profissional. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anatomia, desenvolvimento e fisiologia das mamas. Anamnese e exame clínico. Diagnóstico por imagem: 
mamografia, ultrassonograf ia, cintilografia, ressonância magnética. Diagnóstico cito ou histológico: punção 
aspirativa com agulha fina, punção aspirativa com agulha grossa: core-biopsy e mamotomia, biópsia incisional ou 
excisional. Diagnóstico e terapêutica da patologia benigna: Alteração funcional benigna da mama, fibroadenoma, 
hamartoma, papiloma, tumor filóides, fluxo papilar, processos inflamatórios: abscesso subareolar recidivante e 
mastites. Ginecomastias. Câncer de mama: epidemiologia, fatores de risco, diagnóstico, história natural e 
estadiamento. Câncer de mama - tratamento: in situ/infiltrativo: cirurgia, linfonodo sentinela, radioterapia, 
quimioterapia ,e hormonioterapia, reconstrução mamária, fatores prognósticos, seguimento. 

 

CARGO 0344 
MÉDICO: NEONATOLOGISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM NEONATOLOGIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Realizar consultas médicas, correspondendo a anamnese, exame físico, solicitação de exames complementares e 
prescrição adequada às diversas patologias clínicas e/ou infecciosas; acompanhar pacientes hospitalizados; 
realizar, quando indicado, procedimentos de maior complexidade; prestar assessoria e emitir parecer sobre 
assuntos, temas e/ou documentos técnico- científicos relacionados a aspectos médicos; participar do 
planejamento, execução, avaliação de planos e projetos, participar de reuniões gerenciais e de outras ações 
institucionais; participar de investigações epidemiológicas; desenvolver atividades de educação em saúde. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Aspectos epidemiológicos e mortalidade perinatal. Diagnostico da maturidade fetal e do recém nascido, 
características do RN a termo, pré-termo e pós-termo: características do RN adequado, pequeno e grande para a 
idade gestacional. Conceito de risco e identificação do grupo de risco no período neonatal. Principais necessidades 
de atendimento do RN de risco no berçário e na rede básica. Reanimação do RN na sala de parto. Diagnostico das 
condições do RN, anóxia neonatal. Exame físico do RN, Cuidados devidos ao RN termo e pré-termo. RN de baixo 
peso. Conceitos e características. RN filho de mãe diabética. Infecções congênitas. Infecções adquiridas: do trato 
urinário, do trato respiratório, artrite e osteomielite, meningite e septicemia. Distúrbios metabólicos, 
hidroeletrolíticos e do equilíbrio do ácido-básico. Hiperbilirrubinemias: abordagem diagnósticos e terapêutica. 
Afecções hematológicas mais comuns: anemias policitemias, trombocitopenias, distúrbios hemorrágicos mais 
comuns e uso de sangue e derivados. Afecções cardiológicas mais comuns: insuficiência cardíaca congestiva, 
cardiopatias congênitas. Afecções gastrintestinais: diarréia, enterite necrotizante. Afecções respiratórias mais 
comuns: síndrome da angustia respiratória idiopática, síndrome da aspiração meconial, pneumotórax e 
pneumomediastino, persistência de circulação fetal, insuficiência respiratória aguda e suporte ventilatório. 
Emergências cirúrgicas do recémnascido. Reanimação do RN na sala de parto. Diagnostico das condições do RN, 
anóxia neonatal. Apnéia. Tocotraumatismo. Convulsão no período neonatal. Hemorragia intracraniana; 
Alimentação do recém-nascido a termo e prétermo e pré-termo, nutrição parenteral. Aleitamento materno, drogas e 
lactação, infecção na nutriz e amamentação. Alojamento conjunto. Fluidos eletrólitos: necessidades hídricas e 
calóricas do RN. Má formações congênitas. Declaração de nascido vivo. Demais conhecimentos compatíveis com 
as atribuições do emprego. 

 

CARGO 0345 
MÉDICO: NEUROLOGISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM NEUROLOGIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Diagnosticar e tratar as afecções do sistema nervoso central e periférico. Fazer diagnóstico e tratamento das 
afecções que acompanham os acessos mentais. Acompanhar o tratamento de pacientes quando o caso assim 
exigir. Preencher ficha médica dos pacientes. Prestar o devido atendimento aos paciente encaminhados por outro 
especialista. Participar de juntas médicas. Participar de programas voltados para a saúde pública. Solicitar exames 
laboratoriais e outros que fizerem necessários. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Atomia 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; coma e distúrbios do estado da consciência; distúrbios do movimento; 
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distúrbios do sono. Doença cérebro-vascular. 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 pelo hiv. Epilepsias. Hidrocefalias e transtornos do fluxo liquórico. 
Cefaléias. 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. 

 

CARGO 0346 
MÉDICO: OFTALMOLOGISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM OFTALMOLOGIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em oftalmologia; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em unidades de 
saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades 
afins ao cargo. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Briologia ocular. Anatomia e histologia ocular: órbita – conteúdo e relações anatômicas. Pálpebras e conjuntiva. 
Globo ocular e túnicas fibrosas, vascular e nervosa. Meios dióptricos. Músculos extrínsecos. Aparelho lacrimal. 
Fisiologia da visão. Refração: noções de óptica oftálmica. Vícios de refração. Prescrição de óculos e lentes de 
contato. Patologia, diagnóstico e tratamento das doenças do(a): órbita, conjuntiva, esclera, úvea, retina, vítreo, 
cristalino e aparelho lacrimal. Glaucoma: classificação. Quadro clínico. Diagnóstico. Tratamento clínico e cirúrgico. 
Estrabismo: classificação. Quadro clínico. Diagnóstico. Tratamento clínico e cirúrgico. Repercussões oculares de 
patologias sistêmicas. Urgências em oftalmologia: clínicas e cirúrgicas.  Aids – manifestações oculares. 

 

CARGO 0347 
MÉDICO: ONCOLOGISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM ONCOLOGIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Prestar assistência médica em postos de saúde, escolas e creches municipais, bem como elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e sub-programas de saúde pública. Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, 
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidade, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; analisar e interpretar resultados de exames diversos, 
comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar atendimento 
em urgências clínica, cirúrgicas e traumatológicas; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando 
for o caso; fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura; coletar e avaliar dados 
bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população 
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estudada; elaborar programas educativos e de atendimento médico preventivo voltados para a comunidade de 
baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino; assessorar a elaboração de campanhas educativas 
no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização 
sanitária; prestar atendimento ao escolar; fazer a verificação de óbitos. Executar outras tarefas correlatas, sob 
determinação da chefia imediata. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Epidemiologia do câncer. Prevenção do câncer. Princípios de quimioterapia e farmacologia dos agentes 
quimioterápicos. Princípios de radioterapia. Princípios de cirurgia oncológica. Princípios de terapia biológica. 
Desenvolvimento de novas drogas. Prevenção do câncer. Avaliação e opções. Diagnóstico e estadiamento em 
oncologia. Genética do câncer. Biologia molecular do câncer. Câncer de cabeça e pescoço. Câncer de pulmão. 
Câncer do trato gastrintestinal. Câncer gênito-urinário feminino e masculino. Câncer de mama. Tumores 
endocrinológicos. Melanomas, sarcomas e mesoteliomas. Neoplasias do sistema nervoso central. Neoplasias 
hematológicas e linfoproliferativas. Tratamento do câncer metastático. Princípios de terapia celular (células tronco). 
Síndromes paraneoplásicas. Carcinomas sem sítio primário conhecido. Neoplasias em SIDA. Cuidados de suporte 
em pacientes oncológicos. Emergências em oncologia. Complicações dos tratamentos oncológicos. Efeitos 
adversos do tratamento oncológico. Aspectos psicológicos do paciente com câncer. Reabilitação do paciente com 
câncer. Novidades do tratamento do câncer. Métodos de tratamento do câncer não aprovados. Acompanhamento 
e recuperação pós-tratamento do câncer. 

 

CARGO 0348 
MÉDICO: OTORRINOLARINGOLOGISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM OTORRINOLARINGOLOGIA COM 
REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em otorrinolaringologia; atuar como médico especialista em 
equipe multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em 
unidades de saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os 
recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras 
atividades afins ao cargo. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Atomofisiologia clínica das fossas e seios paranasais, laringe, faringe e órgão da audição. Semiologia, 
sintomatologia e diagnósticos das principais afecções da laringe, glândulas salivares, órgão auditivo e seios 
paranasais. Testes básicos da avaliação auditiva: caracterização audiológica das principais patologias do ouvido. 
Câncer da laringe e hipofaringe: glândulas salivares e seios paranasais. Doenças ulcerogranulomatosas em 
otorrinolaringologia. Deficiências auditivas. Anomalias congênitas da laringe. Neuroanatomofisiologia do sistema 
vestibular. Afecções e síndromes otoneurológicas. Paralisia facial periférica. Afecções benignas do pescoço. 
Laringoscopia. Manifestações otorrinolaringológicas na aids. Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do 
paciente cirúrgico. Transfusão. Controle hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico. Antimicrobianos em 
cirurgia geral. Anestésicos locais. Anestesia loco regional. Fios de sutura: aspectos práticos do seu uso. Curativos: 
técnica e princípios básicos. Pré e pós-operatório em cirurgias eletivas e de urgência/emergência. Complicações 
cirúrgicas trans e pós-operatórias. Imunologia e transplantes. Mecanismos de rejeição. 
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CARGO 0349 
MÉDICO: PEDIATRA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM PEDIATRIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar consultas médicas, correspondendo a anamnese, exame físico, solicitação de exames complementares e 
prescrição adequada às diversas patologias clínicas e/ou infecciosas; acompanhar pacientes hospitalizados; 
realizar, quando indicado, procedimentos de maior complexidade; prestar assessoria e emitir parecer sobre 
assuntos, temas e/ou documentos técnico- científicos relacionados a aspectos médicos; participar do 
planejamento, execução, avaliação de planos e projetos, participar de reuniões gerenciais e de outras ações 
institucionais; participar de investigações epidemiológicas; desenvolver atividades de educação em saúde.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Atendimento pediátrico ambulatorial, em emergência e urgência. Peculiaridades do Exame do Recém Nascido 
(prematuridade, classificação do RN, Icterícias Neonatais, Anemia do RN, Policitemia Neonatal, Infecções 
frequentes em RN). Desenvolvimento e Crescimento pediátrico (distúrbios de crescimento e desenvolvimento). 
Amamentação. Alimentação. Distúrbios da nutrição Infantil. Distúrbios de comportamento mais comuns na Infância. 
Doenças Oftalmológicas mais comuns na infância. Doenças pulmonares em pediatria/ Doenças de Vias Aéreas 
Superiores e Inferiores. Patologias Cardiológicas mais freqüentes na Infância. Patologias do Tubo Digestivo mais 
comuns na infância. Doenças Dermatológicas comuns na infância. Doenças Hematológicas na Infância. 
Isoimunização. Patologias Ortopédicas comuns na infância. Patologias cirúrgicas comuns na infância. Doenças 
neurológicas infantis. Vacinação. Doenças de Notificação Compulsória (Diagnóstico e Tratamento) (VISA Guia de 
Vigilância Epidemiológica). Código de ética médica. O recém-nascido (RN): principais características e cuidados 
com o recém-nascido de termo e o prematuro, diagnóstico e tratamento das doenças mais comuns do RN, 
infecções congênitas. Crescimento e desenvolvimento do lactente, pré-escolar e escolar. Atenção integral à 
criança em idade escolar: assistência individual e ações coletivas de saúde na creche e na escola. Adolescência: 
crescimento e desenvolvimento – principais características e variabilidade normal, principais problemas de saúde 
do adolescente. Alimentação: aleitamento materno, orientações alimentares para a criança e para o adolescente. 
Imunização: esquema básico, imunização em grupos de risco. Diarreia aguda e crônica. Aspectos epidemiológicos, 
diagnóstico e tratamento. Terapia de reidratação oral. Afecções de vias aéreas superiores: aspectos 
epidemiológicos, diagnóstico e tratamento das principais afecções: rinite, rinossinusite, otite, faringoamigdalite e 
laringite. Afecções de vias aéreas inferiores: aspectos epidemiológicos, diagnóstico e tratamento das principais 
afecções: chiado no peito, asma e pneumonia. Distrofias: desnutrição, desvitaminoses, anemias carenciais: 
aspectos epidemiológicos, diagnóstico e tratamento. Parasitoses intestinais: aspectos epidemiológicos, 
diagnóstico, tratamento e prevenção. Doenças infecciosas próprias da infância. AIDS na infância: diagnóstico 
inicial e cuidados na Unidade Básica de Saúde. Problemas oftalmológicos mais comuns na infância. Tuberculose: 
aspectos epidemiológicos, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento. Infecção do trato urinário. 
Glomerulonefrite aguda. Insuficiência cardíaca congestiva. Hipotiroidismo congênito. Diabetes mellitus. Anemias 
hemolíticas e púrpuras. Diagnóstico precoce das neoplasias mais comuns na infância. Convulsões. Meningites. 
Artrites e artralgias: principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância e adolescência. Dores recorrentes: 
abdominal, cefaleia e dor em membros. Adenomegalias e hepatomegalias: principais etiologias e diagnóstico 
diferencial na infância e na adolescência. Dermatopatias mais frequentes na infância e na adolescência. 
Problemas cirúrgicos e ortopédicos mais comuns na infância e na adolescência. A criança vítima de maus-tratos: 
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aspectos psicossociais, diagnóstico e conduta. Acidentes na infância. Aspectos epidemiológicos, diagnóstico e 
conduta nos acidentes mais frequentes na infância e na adolescência. Saúde da Criança Brasileira. Alimentação. 
Desnutrição. Desidratação. Problemas ortopédicos. Morbidade e mortalidade infantil. Aleitamento materno: 
aspectos nutricionais, imunológicos, psicoafetivos e socioeconômicos. Afecções mais comuns: infectocontagiosas, 
cirúrgicas, do aparelho digestivo, ortopédicas, do aparelho respiratório, do aparelho cardiocirculatório, do aparelho 
urinário, endocrinológicas, do Sistema Nervoso Central, dermatológicas.  

 

CARGO 0350 
MÉDICO: PNEUMOLOGISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM PNEUMOLOGIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar consultas médicas, correspondendo a anamnese, exame físico, solicitação de exames complementares e 
prescrição adequada às diversas patologias clínicas e/ou infecciosas; acompanhar pacientes hospitalizados; 
realizar, quando indicado, procedimentos de maior complexidade; prestar assessoria e emitir parecer sobre 
assuntos, temas e/ou documentos técnico- científicos relacionados a aspectos médicos; participar do 
planejamento, execução, avaliação de planos e projetos, participar de reuniões gerenciais e de outras ações 
institucionais; participar de investigações epidemiológicas; desenvolver atividades de educação em saúde. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Fundamentos básicos de Medicina. Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. Interpretação de 
exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Pneumologia: Anatomia e Fisiologia do 
Sistema Respiratório. Farmacologia do Sistema Respiratório. Métodos de: diagnostico clinico, radiológico, 
tomografico e de ressonância magnética e de ultra-sonografia do tórax. Métodos de diagnostico bioquímico, 
bacteriológico, imunológico citopatologico, histopatologico. Métodos funcionais-espirometria. Micobacterias. 
Pneumonias e broncopneumonias, supurações pulmonares. Asma. Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas - 
Bronquite Crônica, Enfisema, Bronquiectasias e Fibrose Cística. Cor Pulmonale e Hipertensao Pulmonar. 
Manifestações pulmonares na Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Micoses pulmonares. Pneumopatias 
Intesticiais. Sarcoidose. Doenças da pleura. Câncer de Pulmão. Tumores Pleurais, costais e de partes moles. 
Doenças do Medastino. Doenças do Diafragma. Poluição e Doenças ocupacionais. Ma Formação Congênita 
Pulmonares. Anomalias da Caixa Torácica. Pneumopatias de Hipersensibilidade. Disturbios do Sono. Traumatismo 
Torácico. Insuficiencia Respiratória Aguda. Síndrome da Angustia Respiratoria Aguda. Ventilação Mecânica. Risco 
Cirúrgico em Pneumologia. Tromboembolismo Pulmonar. Afogamento. Endoscopia brônquica. Cirurgia Redutora 
Pulmonar. Transplante Pulmonar. Emergências em Pneumologia. Tabagismo. Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose (PNCT). 

 

CARGO 0351 
MÉDICO: PROCTOLOGISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM PROCTOLOGIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Fazer exames em ambulatórios e domicílios; fazer diagnósticos e prescrever tratamentos; emitir pareceres sobre o 
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estado de saúde de candidatos ao serviço público municipal; fazer inspeções e perícias médicas; emitir laudos; 
fazer intervenções cirúrgicas; elaborar sistemas de registros; preparar e executar programas de pesquisas e de 
treinamentos especializados e de educação sanitária do público; participar, ativamente, de campanhas de saúde 
pública; desempenhar outras atribuições compatíveis a sua competência profissional. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anatomia e fisiologia do cólon e do assoalho pélvico. Abscesso anorretal. Fístula anorretal. Problemas 
relacionados às colostomias e ileostomia. Doença hemorroidária. Fissura anal. Doença diverticular dos cólons. 
Retocolite ulcerativa. Doença de Crohn. Câncer do cólon reto e ânus. 

 

CARGO 0352 
MÉDICO: PSIQUIATRA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM PSIQUIATRIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Avaliar, diagnosticar e prescrever e realizar tratamento clínico, cirúrgico ou reabilitacional, exames 
complementares e de apoio diagnóstico; prescrever medicamentos; diagnosticar situações de saúde da 
comunidade; executar atividades médico-sanitárias; desenvolver e executar programas de saúde pública; participar 
de programas de controle de infecção hospitalar, de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador; 
emitir laudos, atestados e pareceres; realizar outros procedimentos relativos às especialidades médicas 
reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; zelar pela conservação de materiais e equipamentos utilizados; 
realizar outras tarefas correlatas com o cargo. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
A História da Psiquiatria. Bases em Psiquiatria Forense. Esquizofrenia: classificação, diagnóstico e tratamento. 
Farmacológicas com drogas psiquiátricas. Princípios e Práticas em Psicofarmacoterapia e Interações. Noções de 
Clínica Médica. Síndromes comportamentais associadas a perturbações Fisiológicas e Fatores Físicos. a)     
Disfunção Sexual, não causada por transtorno ou doença orgânica. b) Transtornos Alimentares. Transtornos do 
humor. Transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de 
substância psicoativa. Transtornos mentais orgânicos: Demências. Transtornos neuróticos, relacionados ao 
estresse e somatoformes. Transtornos de Personalidade e de Comportamento. Retardo Mental. Transtorno do 
Desenvolvimento Psicológico. Transtornos do Desenvolvimento da Fala e Linguagem. Transtornos do 
Desenvolvimento das Habilidades Escolares. Transtorno do Desenvolvimento da Função Motora. Transtornos 
Invasivos do Desenvolvimento. Transtornos Emocionais de Comportamento com início usualmente ocorrendo na 
Infância e Adolescência.  Transtornos Hipercinéticos. Transtornos de Conduta. Transtornos Mistos de Conduta e 
Emoções. Transtornos Emocionais com início específico na Infância. Transtornos de Funcionamento social com 
início específico na Infância e na Adolescência. Transtornos de Tique. Sistema Único de Saúde e Municipalização. 
Noções de Clínica Médica 

 

CARGO 0353 
MÉDICO: RADIOLOGISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM RADIOLOGIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Realizar procedimentos e diagnóstico e terapêutica; realizar consultas médicas, correspondendo a anamnese, 
exame físico, solicitação de exames complementares e prescrição adequada às diversas patologias clínicas e/ou 
infecciosas; acompanhar pacientes hospitalizados; realizar, quando indicado, procedimentos de maior 
complexidade; prestar assessoria e emitir parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos técnico- científicos 
relacionados a aspectos médicos; participar do planejamento, execução, avaliação de planos e projetos, participar 
de reuniões gerenciais e de outras ações institucionais; participar de investigações epidemiológicas; desenvolver 
atividades de educação em saúde. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Fundamentos básicos de Medicina. Indicações e contra-indicações de exames radiológicos. Nódulos pulmonares: 
possibilidades diagnósticas e acompanhamento. Radiologia em tumores pulmonares e pleurais. Exame 
contrastado do trato gastrointestinal: indicações e resultados. Radiologia em malformações congênitas. Tomografia 
computadorizada cervical, de tórax e de abdome: indicações e resultados. Ressonância nuclear magnética: 
indicações e resultados. Exames radiológicos em pacientes politraumatizados. Urografia excretora: indicações e 
resultados. Uretrocistografias: indicações e resultados. Radiologia na gestação. Exame contrastado em pacientes 
cirúrgicos: indicações e resultados. Arteriografias: indicações e resultados. Radiologia torácica e ultra-sonografia. 
Princípios abdominal, ginecológico e obstétrico. Sistema músculo-esquelético. Tireóide. Sistema nervoso central. 
Órbita. Ouvido. Nariz. Pescoço. Mama. Coração e grandes vasos. Fígado. Ducto-biliar. Pâncreas. Baço. Trato uro-
genital. Doppler. Física de raio X e intervenção. Código de Ética Médica. Física das radiações e radioproteção. 
Requisitos técnicos para obtenção de imagens em radiologia geral, mamografia, tomografia computadorizada, 
ressonância magnética, densitometria óssea e ultra-sonografia (inclusive Dopplervelocimetria). Riscos inerentes à 
aplicação de contrastes, particularmente os iodados. Atendimento a reações adversas. Realização de exames e 
emissão de laudos, inclusive em exames contrastados, incluindo crânio e face, sistema nervoso central, tórax, 
abdome e retroperitônio e sistema músculo-esquelético. Radiologia e ultrassonografia intervencionista (punções e 
biópsias). 

 

CARGO 0354 
MÉDICO: TRAUMATO-ORTOPEDIA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA 
COM REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Fazer exames em ambulatórios e domicílios; fazer diagnósticos e prescrever tratamentos; emitir pareceres sobre o 
estado de saúde de candidatos ao serviço público municipal; fazer inspeções e perícias médicas; emitir laudos; 
fazer intervenções cirúrgicas; elaborar sistemas de registros; preparar e executar programas de pesquisas e de 
treinamentos especializados e de educação sanitária do público; participar, ativamente, de campanhas de saúde 
pública; desempenhar outras atribuições compatíveis a sua competência profissional. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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 distai. Lesões de punho e mão. Lesões de anel pélvico. Traumatismo de fêmur. Lesões de joelho. 
Traumatismo de tíbia. Lesões do tornozelo. Traumatismo de pé. 
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CARGO 0355 
MÉDICO: ULTRASSONOGRAFISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM ULTRASSONOGRAFIA COM 
REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Fazer exames em ambulatórios e domicílios; fazer diagnósticos e prescrever tratamentos; emitir pareceres sobre o 
estado de saúde de candidatos ao serviço público municipal; fazer inspeções e perícias médicas; emitir laudos; 
fazer intervenções cirúrgicas; elaborar sistemas de registros; preparar e executar programas de pesquisas e de 
treinamentos especializados e de educação sanitária do público; participar, ativamente, de campanhas de saúde 
pública; desempenhar outras atribuições compatíveis a sua competência profissional. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Trassonografia abdominal: técnica, propriedades físicas, fígado (anatomia, abscessos, hematomas, lesões 
expansivas, primárias e secundárias, linfomas, hepatopatias crônicas). Baço: anatomia sonográfica, aspectos 
patológicos, vesícula biliar, litíase, colecistite, colecistoses hiperplásicas, tumores de vias biliares - diagnóstico 
diferencial das icterícias, tumores do pâncreas, lesões inflamatórias tumorais. Aparelho urinário: rins - indicações; 
uropatias obstrutivas, processos inflamatórios, lesões expansivas, nefropatias crônicas, traumatismos, rim 
transplantado; bexiga: capacidade vesical e volume pós-miccional, tumores, anomalias congênitas, processos 
inflamatórios ureteroceles; próstata, vesícula seminal, anatomia e processos patológicos; retroperitônio, adrenais, 
grandes vasos; linfoma; ovários; útero; diagnóstico diferencial de massas pélvicas; ultrassonografia extra-
abdominal: crânio, transfontanela; hidrocefalia; hemorragia intracraniana, malformações cerebrais, tumores 
cerebrais, infecções e distúrbios vasculares; olho, órbita, face e pescoço; glândulas salivares; tireóide; 
paratireóide;mama; escroto e pênis; extremidades; tórax e diafragma; ultrassonografia obstétrica: anatomia fetal, 
idade gestacional, perfil biofísico fetal, abortamento, gestação ectópica, anomalias e óbito fetal, crescimento intra-
uterino retardado, gestação de alto risco, gestação múltipla, placenta e cordão umbilical; artefatos em 
ultrassonografia; dopller fluxometria. Noções sobre políticas de saúde. Determinantes e condicionantes da saúde-
doença. Transição demográfica e epidemiológica no brasil. Situação da mortalidade no brasil. Situação de doenças 
transmissíveis no brasil. Vigilância epidemiológica. Programa de saúde da família. Portaria 648 gm / 2006. 

 

CARGO 0356 
MÉDICO: UROLOGISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM 
TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM ULROLOGIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em urologia; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em unidades de 
saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades 
afins ao cargo. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ATLS, anatomia do aparelho urinário, obstrução urinária (fisiopatologia), anomalias congênitas renais, tumores do 
aparelho urinário (rim, bexiga e próstata “classificação, diagnóstico e tratamento), litíase urinária (fisiopatologia, 
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diagnóstico e tratamento), reflexo vésico ureteral, traumatismo urológico (diagnóstico e tratamento), traumatismo 
da bexiga (diagnóstico e tratamento), traumatismo uretral (diagnóstico e tratamento), torção de testículo 
(diagnóstico e tratamento), infecção urinária (diagnóstico e tratamento), doenças sexualmente transmissíveis 
(diagnóstico e tratamento), antibióticos. 

 
CARGO 0357 
NUTRICIONISTA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
NUTRIÇÃO COM REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Planejar, coordenar, supervisionar e executar programas ou serviços de nutrição nos campos hospitalar, da saúde 
pública e outros, analisando carências alimentares e o conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos, 
controlando a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, com vistas a contribuir para a 
melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares de pessoas, de pacientes 
hospitalizados, de grupos ou da comunidade.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Nutrição normal: definição, leis da alimentação; requerimentos, recomendações de nutrientes e planejamento 
dietético para lactente, pré-escolar, escolar, adolescente, adulto, idoso, gestante, nutriz. Diagnósticos 
antropométricos: indicadores e padrões de referência; vantagens, desvantagens e interpretação. Dietoterapia nas 
enfermidades do sistema cardiovascular. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade; diabete melito; 
dislipidemias. Carências nutricionais: desnutrição energéticoprotéica e anemias nutricionais. Dietoterapia das 
doenças renais. Terapia nutricional enteral . Técnica Dietética – introdução à técnica dietética – alimento: 
classificação, princípios nutritivos – seleção, preparo – planejamento de cardápios, condições sanitárias, higiênicas 
e métodos de conservação. Critérios para seleção e aquisição de alimentos. Nutrição em saúde pública: 
programas educativos – fatores determinantes do estado nutricional de uma população e carências nutricionais. 
Avaliação nutricional epidemiologia da desnutrição protéico calórica. Ética profissional. Anvisa: Portaria 272 de 
08/04/1998; Resolução RDC nº 63 de 06/07/2000; Portaria nº 131 de 08/03/2005; Portaria nº 135 de 08/03/2005. 
Interação entre medicamentos e nutrientes. Biossegurança. Ética e legislação profissional.  

 
CARGO 0358 
PROCURADOR 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
DIREITO COM REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Prestar assessoramento jurídico as unidades administrativas da Prefeitura, emitindo pareceres sobre assuntos 
fiscais, trabalhistas, administrativos, previdenciários, constitucionais, civis e outros, através de pesquisas a 
legislação, jurisprudências, doutrinas e instruções regulamentares; Estudar e redigir minutas e projetos de lei, 
decretos, atos normativos, bem como documentos contratuais de todas espécie, em conformidade com as normas 
legais; Interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder consultas da unidades interessadas; 
Efetuar a cobrança da dívida ativa, bem como promover desapropriações, de forma amigável ou judicial; Estudar 
questões de interesse da prefeitura que apresentem aspectos jurídicos específicos; Assistir a prefeitura na 
negociação de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas ou privadas; Estudar os processos 
de aquisição, transferência ou alienação de bens, em que for interessado o Município, examinando toda a 
documentação concorrente à transação; Participar das atividades administrativas de controle e apoio referentes à 
sua área de atuação; Efetuara outras tarefas correlatas.  
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Administração Indireta. Administração Pública. As atribuições do Poder Legislativo Municipal. As atribuições e 
responsabilidades do Chefe do Executivo Municipal. A Soberania e Autonomia Municipal. Atos 
Administrativos.Bens Públicos. Competência Municipal. Cargos Públicos.  Contratos Administrativos. Controle da 
Administração Pública. Crédito Tributário. Dívida Ativa. Domínio Público. Elementos de Direito Constitucional. 
Empregos Públicos. Execuções e Cobranças. Finanças Públicas. Fixação de subsídios na esfera Municipal. 
Funções Públicas. Intervenção na propriedade e Atuação no Domínio Econômico. Licitações. Noções Preliminares 
de Direito. Normas Gerais Constitucionais. O Direito como Ciência. O Município como Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno. O Município na Constituição de 1988. O Poder de Polícia do Município. Orçamento. Ordem 
Econômica e Financeira. Ordem Social. Organização Administrativa Brasileira. Organização do Estado. 
Organização do Município. Órgãos Públicos. Origem, Objeto e Conceito do Direito Administrativo. Os 
Fundamentos do Direito. Poder de Polícia. Poderes Administrativos. Processo Administrativo. Processo Legislativo. 
Reforma Administrativa. Regime Jurídico da Administração Pública. Responsabilidade Civil da Administração 
Pública. Responsabilidade Extracontratual do Estado. Restrições do Estado sobre a Propriedade Privada. Serviços 
e Obras Públicas Municipais. Servidores Públicos Municipais. Sistema Tributário Nacional. Subsídios do prefeito e 
do vice-prefeito. Tributos: (Imposto, Taxas, Contribuições de Melhoria e Preços; Fatos Geradores, Bases de 
Cálculo, Alíquotas e Lançamentos, Créditos Tributários, Imunidades e Isenções). Uso e Ocupação do Solo Urbano. 

 
CARGO 0359 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA CLASSE C 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA PLENA EM 
PEDAGOGIA. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a 
proposta pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; Participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar 
com as atividades de articulação da escola com as família comunidade; Incumbir-se das demais tarefas 
indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. Coordenar 
a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola; Administrar o pessoal e os recursos materiais e 
financeiros da escola, tendo em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos; Assegurar o cumprimento dos 
dias letivos e horas-aula estabelecidas; Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; Prover 
meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; Informar os pais e responsáveis sobre a 
frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; 
Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; 
Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias 
Elabora estudos levantamentos qualitativo se quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede 
de ensino ou da escola; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, 
financeiros, de pessoal e de recursos materiais; Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, 
zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
CARGO 0360 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA CLASSE C 
– MÚSICA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA PLENA EM 
ARTES: MÚSICA, OU LICENCIATURA PLENA EM 
MÚSICA. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a 
proposta pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; Participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar 
com as atividades de articulação da escola com as família comunidade; Incumbir-se das demais tarefas 
indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. Coordenar 
a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola; Administrar o pessoal e os recursos materiais e 
financeiros da escola, tendo em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos; Assegurar o cumprimento dos 
dias letivos e horas-aula estabelecidas; Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; Prover 
meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; Informar os pais e responsáveis sobre a 
frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; 
Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; 
Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias 
Elabora estudos levantamentos qualitativo se quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede 
de ensino ou da escola; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, 
financeiros, de pessoal e de recursos materiais; Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, 
zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
A educação musical no contexto atual. O ensino de música na educação básica. Pressupostos metodológicos do 
ensino de música. A avaliação em educação musical. Música e sociedade. A diversidade cultural no ensino de 
música. Etnomusicologia; História da música: da antiguidade aos tempos atuais.  As identidades que configuram o 
sujeito da Educação de Jovens e Adultos. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 
O trabalho docente na Educação de Jovens e Adultos. Avaliação na perspectiva processual e Letramento em 
Educação de Jovens e Adultos. 

 
CARGO 0361 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA CLASSE B 
- CIÊNCIAS 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA 
PLENA EM CIÊNCIAS OU BIOLOGIA. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e práticas, em observância às 
políticas e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração da proposta pedagógica do 
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estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, 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. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: História da educação 
brasileira; Filosofia da educação; Sociologia da educação; Antropologia e educação; Psicologia da educação. 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Função social da escola; Papel do Estado e direito à educação; Políticas públicas e 
educação; Financiamento da educação; Formação e valorização docente; Organização escolar e trabalho docente; 
Gestão democrática; Inclusão escolar, diversidade e desigualdade; Qualidade, avaliação e regulação da educação. 
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: Projeto político-pedagógico; Currículo e organização 
do conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolares; Organização do ensino; 
Procedimentos e recursos pedagógicos; Acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e de 
aprendizagem; Fases da vida: infância, juventude e idade adulta na contemporaneidade, valores da formação 
cultural, ludicidade, socialização e convívio social, interações sociais, culturas infantis e juvenis, dimensão ética do 
cuidado na educação; A pesquisa como articuladora do trabalho pedagógico. ÁREAS DO CONHECIMENTO: Meio 
Ambiente: água, solo e ar. Higiene e Saúde: noções básicas, doenças endêmicas. Ecologia: seres vivos e 
ambiente, cadeias e teias alimentares, ecossistemas, educação ambiental. Seres vivos: reinos da natureza e vírus. 
Corpo Humano: citologia, histologia, nutrição, digestão, respiração, circulação, excreção, hormônios, locomoção, 
sistema nervoso, sentidos, reprodução hereditariedade, AIDS, doenças sexualmente transmissíveis. A matéria e 
suas propriedades: matéria, corpo, substância, propriedades da matéria, estados físicos da matéria, mudanças de 
estado físico da matéria. O átomo: partículas, número atômico, de massa e de nêutrons, íons. Características dos 
átomos: elementos químicos, semelhanças atômicas. Substâncias: moleculares, iônicas, puras. Misturas: 
homogêneas, heterogêneas. Classificação dos elementos químicos: histórico, grupos, períodos. Ligações 
químicas: características (iônicas e covalente). Reações químicas: tipos de reações. Ácidos e bases: conceitos, 
propriedades e classificação. Sais e óxidos: conceitos, propriedades e classificação. Histórico e Evolução da 
Física. Cinemática escalar e vetorial: definições e conceitos. Movimentos: Uniforme, uniformemente variado, queda 
livre. Dinâmica: força e movimento. Energia: energia potencial, cinética e mecânica. Eletricidade: eletrostática, 
eletrodinâmica. Calor e temperatura: escalas termométricas. 

 

CARGO 0362 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA CLASSE C 
– EDUCAÇÃO ESPECIAL - BRAILE 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA PLENA EM 
PEDAGOGIA OU LICENCIATURA PLENA COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
BRAILE 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a 
proposta pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; Participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar 
com as atividades de articulação da escola com as família comunidade; Incumbir-se das demais tarefas 
indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. Coordenar 
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a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola; Administrar o pessoal e os recursos materiais e 
financeiros da escola, tendo em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos; Assegurar o cumprimento dos 
dias letivos e horas-aula estabelecidas; Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; Prover 
meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; Informar os pais e responsáveis sobre a 
frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; 
Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; 
Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias 
Elabora estudos levantamentos qualitativo se quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede 
de ensino ou da escola; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, 
financeiros, de pessoal e de recursos materiais; Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, 
zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Declaração de Salamanca. Lei 9394/96 (LDB), Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão: 
Legislação e Normas. Planos Nacionais de Educação, A Constituição Federal e a Educação Especial. 
Caracterização e objetivos do processo de reabilitação; O Sistema Braille; Braille integral e abreviado da língua 
portuguesa, simbologias aplicadas à matemática e à informática; normas técnicas para a transcrição de textos em 
Braille. A tradição pedagógica brasileira; o papel da escola; critérios de avaliação; orientações didáticas quanto à 
autonomia, diversidade e outros aspectos; caracterização das disciplinas quanto aos ciclos; o desenvolvimento 
mental da criança e o pensamento da criança segundo a teoria de Piaget; as raízes genéticas do pensamento e da 
linguagem; o desenvolvimento dos conceitos científicos na infância; personalidade e ajustamento emocional. 

 

CARGO 0363 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA CLASSE C 
– EDUCAÇÃO ESPECIAL - LIBRAS 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA PLENA EM 
PEDAGOGIA OU LICENCIATURA PLENA COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
LIBRAS 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atuar como instrutor na formação inicial em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - Língua Portuguesa para os 
alunos surdos da rede municipal de ensino, objetivando o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas e 
culturais, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares e a inclusão destes alunos na rede regular. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: História da educação 
brasileira; Filosofia da educação; Sociologia da educação; Antropologia e educação; Psicologia da educação. 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Função social da escola; Papel do Estado e direito à educação; Políticas públicas e 
educação; Financiamento da educação; Formação e valorização docente; Organização escolar e trabalho docente; 
Gestão democrática; Inclusão escolar, diversidade e desigualdade; Qualidade, avaliação e regulação da educação. 
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: Projeto político-pedagógico; Currículo e organização 
do conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolares; Organização do ensino; 
Procedimentos e recursos pedagógicos; Acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e de 
aprendizagem; Fases da vida: infância, juventude e idade adulta na contemporaneidade, valores da formação 
cultural, ludicidade, socialização e convívio social, interações sociais, culturas infantis e juvenis, dimensão ética do 
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cuidado na educação; A pesquisa como articuladora do trabalho pedagógico. Língua, cultura e identidades surdas; 
Comunidades surdas e artefatos culturais surdos; Ensino de Língua Portuguesa para surdos; Políticas públicas e 
legislação referente à educação de surdos e Libras; Estrutura lingüística e aspectos gerais da Libra; Abordagens 
educacionais e metodológicas na educação de surdos; Elementos gramaticais da Libra; Fonologia e Morfologia da 
Libra; Representações culturais e históricas acerca da surdez; História da educação de surdos no Brasil e no 
mundo; Educação inclusiva de surdos; Letramento na educação de surdos; Aspectos gerais sobre o processo de 
interpretação/tradução e a atuação do profissional intérprete de Libras. Ética profissional. Noções básicas de 
informática: Windows, Word, Excel, PowerPoint. Conceito de Internet e Intranet. Correio eletrônico. 

 
CARGO 0364 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA CLASSE B 
– EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA 
PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Utilizar diagnóstico, definir procedimentos, orientar, desenvolver, identificar, planejar, coordenar, supervisionar, 
assessorar, organizar e avaliar as atividades físicas, desportivas e similares, sendo especialista no conhecimento 
da atividade física/motricidade humana nas suas diversas manifestações e objetivos, de modo a atender às 
diferentes expressões do movimento humano presentes na sociedade, considerando o contexto social e histórico-
cultural, as características regionais e os distintos interesses e necessidades da população. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: História da educação 
brasileira; Filosofia da educação; Sociologia da educação; Antropologia e educação; Psicologia da educação. 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Função social da escola; Papel do Estado e direito à educação; Políticas públicas e 
educação; Financiamento da educação; Formação e valorização docente; Organização escolar e trabalho docente; 
Gestão democrática; Inclusão escolar, diversidade e desigualdade; Qualidade, avaliação e regulação da educação. 
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: Projeto político-pedagógico; Currículo e organização 
do conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolares; Organização do ensino; 
Procedimentos e recursos pedagógicos; Acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e de 
aprendizagem; Fases da vida: infância, juventude e idade adulta na contemporaneidade, valores da formação 
cultural, ludicidade, socialização e convívio social, interações sociais, culturas infantis e juvenis, dimensão ética do 
cuidado na educação; A pesquisa como articuladora do trabalho pedagógico. Educação Física e seu ensino: 
historicidade da Educação Física; metodologias do ensino da Educação Física; corpo e cultura; jogos, brincadeiras 
e brinquedos; esporte e sociedade; princípios e procedimentos metodológicos das práticas corporais. Anatomia, 
Cinesilogia, Primeiros Socorros, Fisiologia do Exercício. Psicologia da Educação e do Esporte, Aprendizagem 
Motora, Desenvolvimento Motor, Metodologia do Ensino da Educação Física. Atividades Recreativas, Ginástica 
Atividades Escolares, Ritmo e dança. Regras, Fundamentos, e técnicas de ensino do Voleibol, Basquete, 
Handebol, Futebol. Atletismo Fundamentos e técnicas de Ensino.Identidade, Cultura e Cidadania. Educação Física 
Especial. Educação Física, inclusão social e ética: desafios e perspectivas. Estrutura e funcionamento da 
Educação Básica. Motricidade humana: aquisição de habilidades físicas, psicológicas e sociais. Organização de 
Eventos e Competições Desportivas. Arte, Corpo e Educação. Educação física, interdisciplinaridade e o projeto 
pedagógico. Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do ensino; Prática e saber docente; A Didática 
e a formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de ensino; O planejamento de ensino; Componentes 
e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; Relação 
professor-aluno; Avaliação escolar. Bases Anatômicas e Fisiológicas do Movimento Humano. Características e 



                
                
 
 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU 

 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE IGUATU 
EDITAL Nº 001/2012, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012 – REGULAMENTO DO CONCURSO 

  
necessidades básicas da criança e do adolescente. Pressupostos filosóficos e psicossociais da Educação Física 
Escolar. Estruturas e funções psicomotoras. Crescimento e Desenvolvimento. Desenvolvimento Motor. 
Proposições conceituais e didático-pedagógicas da Educação Física escolar e suas abordagens metodológicas. 
Objetivos e conteúdos da Educação Física escolar. Educação Física numa perspectiva inclusiva. Medida e 
Avaliação em Educação Física.  

 

CARGO 0365 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA CLASSE B 
- GEOGRAFIA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA PLENA EM 
GEOGRAFIA, LICENCIATURA PLENA EM ESTUDOS 
SOCIAIS, LICENCIATURA PLENA EM CURSO DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES (PEDAGOGIA, EM 
REGIME REGULAR OU ESPECIAL) COM 
HABILITAÇÃO EM GEOGRAFIA. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e práticas, em observância às 
políticas e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, 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. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: História da educação 
brasileira; Filosofia da educação; Sociologia da educação; Antropologia e educação; Psicologia da educação. 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Função social da escola; Papel do Estado e direito à educação; Políticas públicas e 
educação; Financiamento da educação; Formação e valorização docente; Organização escolar e trabalho docente; 
Gestão democrática; Inclusão escolar, diversidade e desigualdade; Qualidade, avaliação e regulação da educação. 
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: Projeto político-pedagógico; Currículo e organização 
do conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolares; Organização do ensino; 
Procedimentos e recursos pedagógicos; Acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e de 
aprendizagem; Fases da vida: infância, juventude e idade adulta na contemporaneidade, valores da formação 
cultural, ludicidade, socialização e convívio social, interações sociais, culturas infantis e juvenis, dimensão ética do 
cuidado na educação; A pesquisa como articuladora do trabalho pedagógico. ÁREAS DO CONHECIMENTO: O 
Espaço Geográfico: Categorias de análise; Ensino e representações; Localização e inter-relações dos fenômenos 
geográficos na superfície terrestre. A relação Sociedade/ Natureza e as dinâmicas das paisagens terrestres. 
Geopolíticas, economia, natureza e formas de organização das sociedades no espaço globalizado.  A natureza e a 
sociedade nas diversas regiões do mundo. O território brasileiro: dinâmica e estrutura da população; os usos dos 
recursos da natureza; as transformações do seu espaço. O Brasil no contexto capitalista atual. Regionalização do 
espaço brasileiro: aspectos socioeconômicos e ecológicos. 

 
CARGO 0366 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA CLASSE B 
- HISTÓRIA 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA PLENA EM 
HISTÓRIA, LICENCIATURA PLENA EM ESTUDOS 
SOCIAIS, LICENCIATURA PLENA EM CURSO DE 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES (PEDAGOGIA, EM 
REGIME REGULAR OU ESPECIAL) COM 
HABILITAÇÃO EM HISTÓRIA. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e práticas, em observância às 
políticas e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, 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. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: História da educação 
brasileira; Filosofia da educação; Sociologia da educação; Antropologia e educação; Psicologia da educação. 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Função social da escola; Papel do Estado e direito à educação; Políticas públicas e 
educação; Financiamento da educação; Formação e valorização docente; Organização escolar e trabalho docente; 
Gestão democrática; Inclusão escolar, diversidade e desigualdade; Qualidade, avaliação e regulação da educação. 
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: Projeto político-pedagógico; Currículo e organização 
do conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolares; Organização do ensino; 
Procedimentos e recursos pedagógicos; Acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e de 
aprendizagem; Fases da vida: infância, juventude e idade adulta na contemporaneidade, valores da formação 
cultural, ludicidade, socialização e convívio social, interações sociais, culturas infantis e juvenis, dimensão ética do 
cuidado na educação; A pesquisa como articuladora do trabalho pedagógico. ÁREAS DO CONHECIMENTO: 
História Geral. As sociedades antigas orientais: Egito e Mesopotâmia - economia e sociedade. A antiguidade 
clássica: formação e transformação da Grécia antiga - a Grécia clássica - aspectos da cultura grega. Roma: da 
monarquia à república - origens e declínio - magia e religião. O Islã. O medievo: o império carolíngio. Feudalismo: 
economia e sociedade - origem e desagregação. As Cruzadas. A era moderna: a expansão ultramarina e a 
colonização. A América précolombiana. Renascimento cultural. O absolutismo e o antigo regime. As revoluções 
inglesas. A revolução francesa. A contemporaneidade: Revolução industrial. As revoluções liberais. Os grandes 
conflitos mundiais. O período entreguerras. A guerra fria. A formação e desintegração do bloco soviético. O terceiro 
mundo e a dependência da América Latina. História do Brasil. Colonização portuguesa: aspectos sociais, 
econômicos e políticos. A escravidão indígena e africana. A vinda da família real. A independência. Primeiro 
reinado. As regências. Segundo reinado. Desagregação do império e movimento republicano. A república das 
espadas e a república dos coronéis. Tenentismo. Revolução de 1930. Era Vargas. O Estado Novo. O interregno 
democrático. A ditadura militar. A Nova República. O Brasil na era da globalização. 

 
CARGO 0367 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA CLASSE B 
- INGLÊS 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA PLENA EM 
LETRAS COM HABILITAÇÃO DE ENSINO NA LÍNGUA 
INGLESA. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e práticas, em observância às 
políticas e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
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estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, 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. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: História da educação 
brasileira; Filosofia da educação; Sociologia da educação; Antropologia e educação; Psicologia da educação. 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Função social da escola; Papel do Estado e direito à educação; Políticas públicas e 
educação; Financiamento da educação; Formação e valorização docente; Organização escolar e trabalho docente; 
Gestão democrática; Inclusão escolar, diversidade e desigualdade; Qualidade, avaliação e regulação da educação. 
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: Projeto político-pedagógico; Currículo e organização 
do conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolares; Organização do ensino; 
Procedimentos e recursos pedagógicos; Acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e de 
aprendizagem; Fases da vida: infância, juventude e idade adulta na contemporaneidade, valores da formação 
cultural, ludicidade, socialização e convívio social, interações sociais, culturas infantis e juvenis, dimensão ética do 
cuidado na educação; A pesquisa como articuladora do trabalho pedagógico. ÁREAS DO CONHECIMENTO: 
Interpretação de textos diversificados na língua inglesa. Aspecto semântico contextualizado (polissemia, sinonímia, 
antonímia). Aspecto gramatical contextualizado. Palavras de referências (todas as categorias de pronomes). 
Grupos nominais (substantivos, adjetivos, artigos, numerais, caso possessivo, advérbios) - "word order". Formação 
de palavras (prefixos, sufixos). Tempos e modos verbais (regulares, irregulares, defectivos). Conectivos e 
preposições. 

 

CARGO 0368 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA CLASSE B 
– MATEMÁTICA. 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA PLENA EM 
MATEMÁTICA, LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS 
COM PLENIFICAÇÃO EM MATEMÁTICA, 
LICENCIATURA PLENA EM CURSO DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES (PEDAGOGIA, EM REGIME 
REGULAR OU ESPECIAL) COM HABILITAÇÃO EM 
MATEMÁTICA. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atuar em regência de classe de Educação Infantil ou Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e práticas, 
em observância às políticas e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para 
os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, 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. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: História da educação 
brasileira; Filosofia da educação; Sociologia da educação; Antropologia e educação; Psicologia da educação. 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Função social da escola; Papel do Estado e direito à educação; Políticas públicas e 
educação; Financiamento da educação; Formação e valorização docente; Organização escolar e trabalho docente; 
Gestão democrática; Inclusão escolar, diversidade e desigualdade; Qualidade, avaliação e regulação da educação. 
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ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: Projeto político-pedagógico; Currículo e organização 
do conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolares; Organização do ensino; 
Procedimentos e recursos pedagógicos; Acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e de 
aprendizagem; Fases da vida: infância, juventude e idade adulta na contemporaneidade, valores da formação 
cultural, ludicidade, socialização e convívio social, interações sociais, culturas infantis e juvenis, dimensão ética do 
cuidado na educação; A pesquisa como articuladora do trabalho pedagógico. ÁREAS DO CONHECIMENTO: 
Conjuntos Numéricos: relações de inclusão, operações e intervalos. Cálculo Algébrico: operações com expressões 
algébricas, identidades algébricas notáveis, cálculo de potências e radicais, expoentes negativos e fracionários, 
raiz quadrada. Equações e Inequações: resolução de equações de 1º e 2º graus, estudo do trinômio do 2º grau, 
relação entre coeficientes e raízes, representação gráfica, desigualdades do 1º e 2º graus, resolução de sistemas 
de equações e inequações do 1º e 2º graus. Geometria Plana: elementos primitivos: semi-retas, semiplanos, 
segmentos e ângulos, retas perpendiculares e retas paralelas, triângulos, quadriláteros, circunferência e disco, 
segmentos proporcionais; semelhança de polígonos, relações métricas e trigonométricas nos triângulos, 
retângulos, círculos e polígonos regulares, áreas de polígonos, círculos e figuras regulares. Geometria Espacial: 
retas e planos no espaço. paralelismo e perpendicularismo, prismas, pirâmides e respectivos troncos, cálculo de 
áreas e volumes, cilindro, cone e esfera, cálculo de áreas e volumes. Geometria Analítica: coordenadas 
cartesianas na reta e no plano, distância entre dois pontos, equação da reta: formas reduzidas, geral e 
segmentária, coeficiente angular, interseção de retas, retas paralelas e perpendiculares, feixes de retas, distância 
de um ponto a uma reta, área de um triângulo, equação da circunferência, tangentes a uma circunferência, 
parábola, elipse e hipérbole, equações reduzidas. Funções: gráficos de funções, funções injetoras e sobrejetoras, 
função composta e função inversa, função do 1º e 2º graus, gráficos, máximo ou mínimo de funções do 2º grau, 
função exponencial e função logarítmica, logaritmos, equações e inequações exponenciais, equações e 
inequações logarítmicas. Estatística: termos de uma pesquisa estatística, representação gráfica, medidas de 
tendência central, medidas de dispersão. Matemática Financeira: números proporcionais, porcentagem, termos 
importantes de matemática financeira, juros simples, juros compostos, juros e funções. Números Complexos: 
representação algébrica, trigonométrica e geométrica dos números complexos, operações com os números 
complexos na forma algébrica e trigonométrica, potenciação e radiação de números complexos. Polinômios e 
Equações Algébricas: operações com polinômios, identidade de polinômios, regra de Briot-Ruffini, Teorema de 
D’alembert, Teorema do Fator, decomposição em fatores de 1º grau, multiplicidade da raiz. Seqüências: noções, 
progressões aritméticas e geométricas. Análise Combinatória: arranjos, permutações, combinações simples e com 
repetição, Binômio de Newton. Probabilidades: conceito de probabilidade, resultados igualmente prováveis, 
probabilidade convencional, independência. Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares: operações e inversa de 
uma matriz, propriedade e aplicação do determinante de uma matriz quadrada, sistemas lineares, matriz associada 
a um sistema, resolução e discussão de um sistema linear. Trigonometria: medida de arcos e ângulos, relação 
entre arcos, periodicidade, cálculo dos valores em gráfico das funções trigonométricas, transformações 
trigonométricas, funções inversas circulares, resolução de triângulos retângulos, Lei dos senos, Lei dos cossenos, 
Teorema de área, Teorema das projeções. 

 

CARGO 0369 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA CLASSE B 
- PORTUGUÊS 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA PLENA EM 
LETRAS, COM HABILITAÇÃO PARA ENSINO NA 
LÍNGUA PORTUGUESA, LICENCIATURA PLENA EM 
CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
(PEDAGOGIA, EM REGIME REGULAR OU ESPECIAL) 
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COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atuar em regência de classe de Educação Infantil ou Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e práticas, 
em observância às políticas e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para 
os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, 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. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: História da educação 
brasileira; Filosofia da educação; Sociologia da educação; Antropologia e educação; Psicologia da educação. 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Função social da escola; Papel do Estado e direito à educação; Políticas públicas e 
educação; Financiamento da educação; Formação e valorização docente; Organização escolar e trabalho docente; 
Gestão democrática; Inclusão escolar, diversidade e desigualdade; Qualidade, avaliação e regulação da educação. 
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: Projeto político-pedagógico; Currículo e organização 
do conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolares; Organização do ensino; 
Procedimentos e recursos pedagógicos; Acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e de 
aprendizagem; Fases da vida: infância, juventude e idade adulta na contemporaneidade, valores da formação 
cultural, ludicidade, socialização e convívio social, interações sociais, culturas infantis e juvenis, dimensão ética do 
cuidado na educação; A pesquisa como articuladora do trabalho pedagógico. ÁREAS DO CONHECIMENTO: 
Gêneros textuais; Texto e discurso; Linguagem e argumentação; Interpretação; Ambigüidade; Paralelismo; 
Intertextualidade; Gradação; Figuras de linguagem; Funções da linguagem; Variação lingüística; Aspectos 
semânticos das palavras (denotação, conotação, sinonímia, paronímia, antonímia); Modos de citação do discurso 
alheio: direto, indireto e indireto-livre; Coesão e coerência textual; Usos da pessoa no discurso (pessoalidade e 
impessoalidade); análise lingüística: aspectos morfossintáticos, formação de palavras; colocação pronominal, 
sintaxe de concordância (verbal e nominal); sintaxe de regência (nominal e verbal), sintaxe da oração, ortografia e 
pontuação. Língua e linguagem: função simbólica (representação de mundo) e função comunicativa (interação 
social, ação lingüística). Dimensões da linguagem (semântica, gramatical e pragmática). Gêneros do discurso: 
estrutura, seqüências discursivas predominantes, dialogia e intertextualidade; Concepções de gramática: 
normativa ou prescritiva,descritiva, internalizada. Diferenças entre padrões do oral e do escrito; norma culta. 
Organização estrutural dos enunciados: propriedades morfológicas (flexão e processos derivacionais) e sintáticas 
(forma e função dos elementos da estrutura da sentença e dos sintagmas constituintes). Conexão entre orações e 
períodos: parataxe, coordenação e subordinação. Léxico: campos lexicais, redes semânticas, arcaísmos, 
neologismos, estrangeirismos, regionalismos, jargões, gírias; O texto como unidade de sentido: mecanismos de 
coesão/coerência. Estratégias de Leitura; Procedimentos de refacção do texto (substituição, acréscimo, 
eliminação, permutação); Movimentos literários em Língua Portuguesa. Gêneros narrativos.. 

 

CARGO 0370 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO LICENCIATURA PLENA EM 
PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
INFANTIL. 
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Atuar em regência de classe de Educação Infantil ou Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e práticas, 
em observância às políticas e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para 
os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, 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. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: História da educação 
brasileira; Filosofia da educação; Sociologia da educação; Antropologia e educação; Psicologia da educação. 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Função social da escola; Papel do Estado e direito à educação; Políticas públicas e 
educação; Financiamento da educação; Formação e valorização docente; Organização escolar e trabalho docente; 
Gestão democrática; Inclusão escolar, diversidade e desigualdade; Qualidade, avaliação e regulação da educação. 
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: Projeto político-pedagógico; Currículo e organização 
do conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolares; Organização do ensino; 
Procedimentos e recursos pedagógicos; Acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e de 
aprendizagem; Fases da vida: infância, juventude e idade adulta na contemporaneidade, valores da formação 
cultural, ludicidade, socialização e convívio social, interações sociais, culturas infantis e juvenis, dimensão ética do 
cuidado na educação; A pesquisa como articuladora do trabalho pedagógico. ÁREAS DO CONHECIMENTO: 
Língua Portuguesa e seu ensino: historicidade da Língua Portuguesa; metodologias do ensino da Língua 
Portuguesa; alfabetização e letramento; princípios do sistema alfabético de escrita; apropriação do sistema de 
escrita alfabético; oralidade; práticas sociais de leitura e escrita; compreensão leitora; produção textual de diversos 
gêneros; análise linguística na produção e revisão textual; formação do leitor e literatura. Matemática e seu ensino: 
historicidade da Matemática; metodologias do ensino da Matemática; apropriação do sistema de numeração 
decimal; números naturais; números racionais; álgebra elementar; espaço e forma; grandezas e medidas; 
tratamento da informação; materiais concretos e jogos matemáticos; resolução de problemas. História e seu 
ensino: historicidade da História; metodologias do ensino da História; tempo e espaço no conhecimento histórico e 
suas diferentes formas de compreensão e representação; problematizações, fontes e narrativas na construção do 
conhecimento histórico; identidades e diversidade cultural; memória e patrimônio; sujeitos históricos, suas relações 
na sociedade e cidadania; relações étnico-raciais; história e cultura afro-brasileira e indígena. Geografia e seu 
ensino: historicidade da Geografia; metodologias do ensino da Geografia; espaço geográfico; elementos da 
natureza; lugar na qualidade de espaço vivido e como ponto de articulação social; concepções de paisagens; 
região e regionalização; território e territorialidades; cartografia escolar; trabalho de campo; educação ambiental. 
Ciências Naturais e seu ensino: historicidade das Ciências Naturais; metodologias do ensino das Ciências 
Naturais; ambiente e transformação da natureza; saúde; seres vivos; organização e representação do mundo 
físico; propriedades e transformações da matéria e da energia; experimentação e outros procedimentos científicos; 
Educação Ambiental. Arte (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) e seu ensino: historicidade das Artes; 
metodologias do ensino das Artes; aspectos históricos, culturais e sociais; produções artístico-culturais; elementos 
das formas de expressão; apreciação; contextualização; criação e prática artística. 

 
CARGO 0371 
PSICÓLOGO 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
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PSICOLOGIA COM REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisas das características psicológicas dos indivíduos e dos grupos, 
de recrutamento, seleção e orientação profissional, procedendo à aferição desses processos, para assegurar o 
controle de sua validade; realizar estudos e aplicações práticas nos campos da educação institucional e da clínica 
psicológica.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Abordagens alternativas de educação. Administração de recursos humanos. Análise funcional de classes especiais 
de comportamento problema. Análise da doença mental do ponto de vista não institucional. Análises de ocupações 
e acompanhamento de avaliações de desempenho pessoal. Equipes multiprofissionais. Testes, métodos ou 
técnicas de psicologia que podem ser aplicados ao trabalho. Assistência à saúde mental. Atendimento e orientação 
à área educacional e organizacional de recursos humanos. Elaboração e aplicação de técnicas psicológicas, 
visando possibilitar a orientação e diagnóstico clínico. Atendimento à comunidade e aos casos encaminhados. 
Desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e à sociedade. 
Atendimento ao dependente químico. Técnicas de terapia de grupo, visando à solução dos problemas. Aspectos 
teóricos e práticos da Psicologia Escolar. Atuação do psicólogo em equipe multidisciplinar. Cognição humana com 
aspecto de processamento da informação. Doença mental sob enfoque psicológico. Diagnóstico e tratamento de 
Transtornos de Ansiedade e de Humor. Ética profissional. Vertentes da Psicologia da Aprendizagem. Execução de 
atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, realizando a identificação e 
análise de funções. Aspectos teóricos e práticos da Abordagem Psicanalítica. Família (Noções básicas, 
psicodinâmica, tratamentos). Fundamentos de psicopatologia. Saúde pública.. O trabalho e o cotidiano. 
Organização e aplicação de testes, provas e entrevistas psicológicas, realização de sondagem de aptidões e 
capacidade profissional. Noções de clima organizacional. Organização do trabalho e saúde do trabalhador. 
Pensamento e Linguagem. Treinamentos visando a auto-realização. Psicodiagnóstico (Teoria e Técnicas). 
Psicologia do desenvolvimento (fundamentos básicos: fases evolutivas, infância à velhice). Psicologia Social. 
Teoria da Aprendizagem Social. Aspectos teóricos e práticos da Abordagem Comportamental. Psicodrama. 
Psicoterapia/Psicoterapia breve/Psicoterapia de apoio (Conceituação, teoria e técnicas). Recrutamento e seleção 
de pessoal – análise de testes psicológicos. Sistema Único de Saúde.. Trabalhos em Grupos. Treinamento por 
competências, avaliação por desempenho e descrição de empregos.  

 

CARGO 0372 
PSICOPEDAGOGO 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
PEDAGOGIA COM ESPECIALIZAÇÃO EM 
PSICOPEDAGOGIA. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Avaliar e diagnosticar as condições de aprendizagem, identificando as áreas de competência e de insucesso do 
aprendente. Atender o aprendente, estabelecendo um processo correto psicopedagógico com objetivo de superar 
as dificuldades encontradas na avaliação. Orientar os pais quanto as suas atitudes com os filhos, bem como 
professores para com seus alunos. Conhecer as inteligências multidisciplinares, tais como: auditiva, visual, 
intelectual, motora, cognitiva, acadêmica e emocional com vistas a compreender o quadro diagnóstico do 
aprendente. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 

Conceitos de organização, gestão, participação e cultura organizacional. Sistema de organização e gestão da 
escola. Princípios e características da gestão escolar participativa. Perspectivas da Gestão Escolar e Implicações. 
Educação e Gestão Descentralizada. Relação entre Políticas públicas e gestão democráticoparticipativa. 
Conhecimento e reflexão sobre a prática da gestão. Autonomia da Escola e Democratização. Escola, Classe e 
Luta de Classes. Implicações sócio-econômicas e bases institucionais. Relação escola e sociedade: a divisão do 
trabalho na sociedade e na escola, a crítica e novas perspectivas. Tendências atuais do trabalho do pedagogo e o 
planejamento educacional, o trabalho do pedagogo e a responsabilidade na qualidade de ensino. A identidade 
profissional dos professores e o desenvolvimento de competências. Formação continuada. A atuação do pedagogo 
e a capacitação docente em serviço. O pedagogo e processo de ensino. Planejamento didático. Planejamento e 
Avaliação. Projeto Pedagógico. Educação Especial. Tendências pedagógicas e suas manifestações na Prática 
educativa. Escola: um espaço em transformação. Escola tradicional e escola contemporânea. Interrelações dos 
elementos transformadores da escola: sociedade, cultura, conhecimento, ensino-aprendizagem, relação professor–
aluno. Organização e Gestão da Escola. Organização da prática educativa: planejamento. Avaliação pedagógica. 
Avaliação escolar. Projeto pedagógico e didático. Educação Especial. Formação continuada. 

 
CARGO 0373 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO COM ESPECIALIDADE 
EM HOTELARIA OU TURISMO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO NAS DIVERSAS 
ÁREAS E CURSO NA ÁREA DE HOTELARIA OU 
TURISMO. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar tarefas inerentes às áreas de planejamento, organização, direção e controle. Descrição detalhada: 
planejar, coordenar e acompanhar a prestação de serviços técnico-administrativos, fazendo cumprir leis e 
regulamentos com função do interesse público e a serviço da comunidade. Participar de estudos de política 
organizacional, diagnosticando e efetuando análises situacionais, propondo soluções e mudanças à sistematização 
e operacionalização de projetos, integrando equipe multi profissional. Redigir pareceres, relatórios e laudos, em 
situações que requeiram conhecimentos e técnicas de administração, analisando situações e propondo 
alternativas para decisão superior, considerando os aspectos gerais. Realizar pesquisas e estudos relacionados 
com a análise, planejamento, implantação, controle e solução dos problemas relacionados a administração publica; 
executar outras tarefas correlatas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Administração Pública. Princípios Constitucionais. Organizações Administrativas. Administração Direta e Indireta, 
centralização e descentralização. Serviços Públicos; Conceito, Classificação, Regulamentação. Licitação. 
Contratos Administrativos. Leis Federais 8.666/93 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal 
que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências: Lei 10.520/02, 
que institui a modalidade de pregões para licitação e suas alterações: Lei 8.987/95 que dispõe sobre o regime de 
concessão e permissão da prestação de serviço público previsto no Art. 175 da Constituição Federal: Lei 11079/04 
que institui normas para licitação e contratação de parcerias Pública - privada no âmbito da administração pública. 
Constituição Federal: Lei Orgânica do Município; CLT; Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipal. Noções Básicas: Componentes de um computador: hardwares e 
softwares. Arquitetura básica de computadores: unidade central, memória. Periféricos: impressoras, drives, 
unidades de armazenamento de dados. Segurança do sistema. Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, 
Meu Computador, Localizar ou Pesquisar, Ajuda, Painel de Controle e Lixeira: identificar ambientes, componentes 
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da janela, menus, barras de ferramentas e ícones; utilizar funcionalidades dos programas e aplicativos através de 
menus, ícones, teclado e/ou mouse. Realizar operações sobre arquivos e pastas: copiar, mover, excluir, recortar, 
colar, renomear, etc. Identificação e utilização de nomes válidos de arquivos e pastas. Ferramentas do Sistema. 
Painel de Controle. Configurações básicas. Microsoft Office: Word: Identificar o ambiente, características, 
componentes da janela, funcionalidades e utilização dos menus, ícones e botões da janela principal; Abrir, criar, 
formatar um documento e salvá-lo, utilizado menu, ícones, teclado e/ou mouse; Identificar e utilizar os ícones das 
barras de ferramentas padrão, tabelas e bordas, formatação e desenho, para formatar e reconhecer a formatação 
de textos e documentos. Excel: Identificar o ambiente, características, componentes da janela, funcionalidades e 
utilização dos menus, ícones e botões da janela principal. Definir e identificar célula, planilha e pasta. Formatar e 
salvar uma planilha. Identificar e usar os ícones das barras de ferramentas padrão, desenho e formatação. Abrir, 
fechar e salvar pasta. Executar as funcionalidades do Excel utilizando menu, ícones, teclado e mouse. PowerPoint: 
Identificar o ambiente, características, componentes da janela, funcionalidades e utilização dos menus, ícones e 
botões da janela principal. Criação de slides, implementação e execução.Internet / e-mail: Conhecimentos básicos 
de navegação, sites de procura, configurações, utilização de navegadores (Internet Explorer) e sua configuração. 
World Wilde Web e Intranet. E-mails: Outlook Express (MS) identificar o ambiente, características, componentes da 
janela, funcionalidades e utilização dos menus, ícones e botões da janela principal, configurações (criação de 
contas); Equipamentos: Modens (ADSL), Roteadores, Switchs, HUBs. Legislação: Constituição Federal; CLT. 

 
CARGO 0374 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar tarefas inerentes às áreas de planejamento, organização, direção e controle. Descrição detalhada: 
planejar, coordenar e acompanhar a prestação de serviços técnico-administrativos, fazendo cumprir leis e 
regulamentos com função do interesse público e a serviço da comunidade. Participar de estudos de política 
organizacional, diagnosticando e efetuando análises situacionais, propondo soluções e mudanças à sistematização 
e operacionalização de projetos, integrando equipe multi profissional. Redigir pareceres, relatórios e laudos, em 
situações que requeiram conhecimentos e técnicas de administração, analisando situações e propondo 
alternativas para decisão superior, considerando os aspectos gerais. Realizar pesquisas e estudos relacionados 
com a análise, planejamento, implantação, controle e solução dos problemas relacionados a administração publica; 
executar outras tarefas correlatas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Administração Pública. Princípios Constitucionais. Organizações Administrativas. Administração Direta e Indireta, 
centralização e descentralização. Serviços Públicos; Conceito, Classificação, Regulamentação. Licitação. 
Contratos Administrativos. Leis Federais 8.666/93 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal 
que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências: Lei 10.520/02, 
que institui a modalidade de pregões para licitação e suas alterações: Lei 8.987/95 que dispõe sobre o regime de 
concessão e permissão da prestação de serviço público previsto no Art. 175 da Constituição Federal: Lei 11079/04 
que institui normas para licitação e contratação de parcerias Pública - privada no âmbito da administração pública. 
Constituição Federal: Lei Orgânica do Município; CLT; Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipal. Noções Básicas: Componentes de um computador: hardwares e 
softwares. Arquitetura básica de computadores: unidade central, memória. Periféricos: impressoras, drives, 
unidades de armazenamento de dados. Segurança do sistema. Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, 
Meu Computador, Localizar ou Pesquisar, Ajuda, Painel de Controle e Lixeira: identificar ambientes, componentes 
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da janela, menus, barras de ferramentas e ícones; utilizar funcionalidades dos programas e aplicativos através de 
menus, ícones, teclado e/ou mouse. Realizar operações sobre arquivos e pastas: copiar, mover, excluir, recortar, 
colar, renomear, etc. Identificação e utilização de nomes válidos de arquivos e pastas. Ferramentas do Sistema. 
Painel de Controle. Configurações básicas. Microsoft Office: Word: Identificar o ambiente, características, 
componentes da janela, funcionalidades e utilização dos menus, ícones e botões da janela principal; Abrir, criar, 
formatar um documento e salvá-lo, utilizado menu, ícones, teclado e/ou mouse; Identificar e utilizar os ícones das 
barras de ferramentas padrão, tabelas e bordas, formatação e desenho, para formatar e reconhecer a formatação 
de textos e documentos. Excel: Identificar o ambiente, características, componentes da janela, funcionalidades e 
utilização dos menus, ícones e botões da janela principal. Definir e identificar célula, planilha e pasta. Formatar e 
salvar uma planilha. Identificar e usar os ícones das barras de ferramentas padrão, desenho e formatação. Abrir, 
fechar e salvar pasta. Executar as funcionalidades do Excel utilizando menu, ícones, teclado e mouse. PowerPoint: 
Identificar o ambiente, características, componentes da janela, funcionalidades e utilização dos menus, ícones e 
botões da janela principal. Criação de slides, implementação e execução.Internet / e-mail: Conhecimentos básicos 
de navegação, sites de procura, configurações, utilização de navegadores (Internet Explorer) e sua configuração. 
World Wilde Web e Intranet. E-mails: Outlook Express (MS) identificar o ambiente, características, componentes da 
janela, funcionalidades e utilização dos menus, ícones e botões da janela principal, configurações (criação de 
contas); Equipamentos: Modens (ADSL), Roteadores, Switchs, HUBs. Legislação: Constituição Federal; CLT. 

 

CARGO 0375 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO E EXPERIÊNCIA 
EM ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E/OU SAÚDE 
PÚBLICA. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar tarefas inerentes às áreas de planejamento, organização, direção e controle. Descrição detalhada: 
planejar, coordenar e acompanhar a prestação de serviços técnico-administrativos, fazendo cumprir leis e 
regulamentos com função do interesse público e a serviço da comunidade. Participar de estudos de política 
organizacional, diagnosticando e efetuando análises situacionais, propondo soluções e mudanças à sistematização 
e operacionalização de projetos, integrando equipe multi profissional. Redigir pareceres, relatórios e laudos, em 
situações que requeiram conhecimentos e técnicas de administração, analisando situações e propondo 
alternativas para decisão superior, considerando os aspectos gerais. Realizar pesquisas e estudos relacionados 
com a análise, planejamento, implantação, controle e solução dos problemas relacionados a administração publica; 
executar outras tarefas correlatas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Administração Pública. Princípios Constitucionais. Organizações Administrativas. Administração Direta e Indireta, 
centralização e descentralização. Serviços Públicos; Conceito, Classificação, Regulamentação. Licitação. 
Contratos Administrativos. Leis Federais 8.666/93 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal 
que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências: Lei 10.520/02, 
que institui a modalidade de pregões para licitação e suas alterações: Lei 8.987/95 que dispõe sobre o regime de 
concessão e permissão da prestação de serviço público previsto no Art. 175 da Constituição Federal: Lei 11079/04 
que institui normas para licitação e contratação de parcerias Pública - privada no âmbito da administração pública. 
Constituição Federal: Lei Orgânica do Município; CLT; Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipal. Noções Básicas: Componentes de um computador: hardwares e 
softwares. Arquitetura básica de computadores: unidade central, memória. Periféricos: impressoras, drives, 
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unidades de armazenamento de dados. Segurança do sistema. Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, 
Meu Computador, Localizar ou Pesquisar, Ajuda, Painel de Controle e Lixeira: identificar ambientes, componentes 
da janela, menus, barras de ferramentas e ícones; utilizar funcionalidades dos programas e aplicativos através de 
menus, ícones, teclado e/ou mouse. Realizar operações sobre arquivos e pastas: copiar, mover, excluir, recortar, 
colar, renomear, etc. Identificação e utilização de nomes válidos de arquivos e pastas. Ferramentas do Sistema. 
Painel de Controle. Configurações básicas. Microsoft Office: Word: Identificar o ambiente, características, 
componentes da janela, funcionalidades e utilização dos menus, ícones e botões da janela principal; Abrir, criar, 
formatar um documento e salvá-lo, utilizado menu, ícones, teclado e/ou mouse; Identificar e utilizar os ícones das 
barras de ferramentas padrão, tabelas e bordas, formatação e desenho, para formatar e reconhecer a formatação 
de textos e documentos. Excel: Identificar o ambiente, características, componentes da janela, funcionalidades e 
utilização dos menus, ícones e botões da janela principal. Definir e identificar célula, planilha e pasta. Formatar e 
salvar uma planilha. Identificar e usar os ícones das barras de ferramentas padrão, desenho e formatação. Abrir, 
fechar e salvar pasta. Executar as funcionalidades do Excel utilizando menu, ícones, teclado e mouse. PowerPoint: 
Identificar o ambiente, características, componentes da janela, funcionalidades e utilização dos menus, ícones e 
botões da janela principal. Criação de slides, implementação e execução.Internet / e-mail: Conhecimentos básicos 
de navegação, sites de procura, configurações, utilização de navegadores (Internet Explorer) e sua configuração. 
World Wilde Web e Intranet. E-mails: Outlook Express (MS) identificar o ambiente, características, componentes da 
janela, funcionalidades e utilização dos menus, ícones e botões da janela principal, configurações (criação de 
contas); Equipamentos: Modens (ADSL), Roteadores, Switchs, HUBs. Legislação: Constituição Federal; CLT. 

 

CARGO 0376 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO E EXPERIÊNCIA 
EM RECURSOS HUMANOS E/OU 
DEPARTAMENTO PESSOAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar tarefas inerentes às áreas de planejamento, organização, direção e controle. Descrição detalhada: 
planejar, coordenar e acompanhar a prestação de serviços técnico-administrativos, fazendo cumprir leis e 
regulamentos com função do interesse público e a serviço da comunidade. Participar de estudos de política 
organizacional, diagnosticando e efetuando análises situacionais, propondo soluções e mudanças à sistematização 
e operacionalização de projetos, integrando equipe multi profissional. Redigir pareceres, relatórios e laudos, em 
situações que requeiram conhecimentos e técnicas de administração, analisando situações e propondo 
alternativas para decisão superior, considerando os aspectos gerais. Realizar pesquisas e estudos relacionados 
com a análise, planejamento, implantação, controle e solução dos problemas relacionados a administração publica; 
executar outras tarefas correlatas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Administração Pública. Princípios Constitucionais. Organizações Administrativas. Administração Direta e Indireta, 
centralização e descentralização. Serviços Públicos; Conceito, Classificação, Regulamentação. Licitação. 
Contratos Administrativos. Leis Federais 8.666/93 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal 
que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências: Lei 10.520/02, 
que institui a modalidade de pregões para licitação e suas alterações: Lei 8.987/95 que dispõe sobre o regime de 
concessão e permissão da prestação de serviço público previsto no Art. 175 da Constituição Federal: Lei 11079/04 
que institui normas para licitação e contratação de parcerias Pública - privada no âmbito da administração pública. 
Constituição Federal: Lei Orgânica do Município; CLT; Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, 
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Estatuto dos Servidores Públicos Municipal. Noções Básicas: Componentes de um computador: hardwares e 
softwares. Arquitetura básica de computadores: unidade central, memória. Periféricos: impressoras, drives, 
unidades de armazenamento de dados. Segurança do sistema. Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, 
Meu Computador, Localizar ou Pesquisar, Ajuda, Painel de Controle e Lixeira: identificar ambientes, componentes 
da janela, menus, barras de ferramentas e ícones; utilizar funcionalidades dos programas e aplicativos através de 
menus, ícones, teclado e/ou mouse. Realizar operações sobre arquivos e pastas: copiar, mover, excluir, recortar, 
colar, renomear, etc. Identificação e utilização de nomes válidos de arquivos e pastas. Ferramentas do Sistema. 
Painel de Controle. Configurações básicas. Microsoft Office: Word: Identificar o ambiente, características, 
componentes da janela, funcionalidades e utilização dos menus, ícones e botões da janela principal; Abrir, criar, 
formatar um documento e salvá-lo, utilizado menu, ícones, teclado e/ou mouse; Identificar e utilizar os ícones das 
barras de ferramentas padrão, tabelas e bordas, formatação e desenho, para formatar e reconhecer a formatação 
de textos e documentos. Excel: Identificar o ambiente, características, componentes da janela, funcionalidades e 
utilização dos menus, ícones e botões da janela principal. Definir e identificar célula, planilha e pasta. Formatar e 
salvar uma planilha. Identificar e usar os ícones das barras de ferramentas padrão, desenho e formatação. Abrir, 
fechar e salvar pasta. Executar as funcionalidades do Excel utilizando menu, ícones, teclado e mouse. PowerPoint: 
Identificar o ambiente, características, componentes da janela, funcionalidades e utilização dos menus, ícones e 
botões da janela principal. Criação de slides, implementação e execução.Internet / e-mail: Conhecimentos básicos 
de navegação, sites de procura, configurações, utilização de navegadores (Internet Explorer) e sua configuração. 
World Wilde Web e Intranet. E-mails: Outlook Express (MS) identificar o ambiente, características, componentes da 
janela, funcionalidades e utilização dos menus, ícones e botões da janela principal, configurações (criação de 
contas); Equipamentos: Modens (ADSL), Roteadores, Switchs, HUBs. Legislação: Constituição Federal; CLT. 

 

CARGO 0377 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
TERAPIA OCUPACIONAL COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Desempenhar as tarefas que se destinam a dedicar-se a tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes 
portadores de deficiências físicas e/ou psíquicas, promovendo atividades com fins específicos, para ajudá-los na 
sua recuperação e integração social. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Aspectos políticos e sociais em saúde mental especificamente em Terapia Ocupacional. Política de saúde mental.  
Cidadania e estigma. Os processos de marginalidade e exclusão social e a saúde. Aspectos Históricos: Historia da 
Terapia Ocupacional. Aspectos Clínicos e Técnico-Filosófico: O trabalho  multidisciplinar em saúde: O papel 
profissional e as instituições de saúde. O papel dos ambulatórios de saúde mental diante da questão da não 
internação, ou seja, prevenção em nível secundário. O processo de terapia ocupacional para adultos e crianças na 
equipe de saúde mental; T.O. & Transtornos esquizofrênicos. T.O. & Crianças com transtornos emocionais.  T.O. & 
Reabilitação para o trabalho (Saúde Mental). Aspectos Teórico/Filosófico: Os conceitos de trabalho, ocupação e 
atividades terapêuticas como recursos de terapia ocupacional. Legislação. Constituição Federal de 88 – Título VIII 
da Ordem social, Capítulo II da Seguridade Social, Seção II da Saúde. Leis Federais nº. 8.080/90 e nº 8.142/90 
(Leis Orgânicas da Saúde). Saúde Pública. Prevenção primária no Campo da Terapia Ocupacional. 

 
CARGO 0378 ESCOLARIDADE 
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TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE TECNÓLOGO COM ESPECIALIZAÇÃO E 

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO 
BÁSICO COM REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Acompanhar procedimentos administrativos de Licenciamento Ambiental, respeitando a legislação ambiental 
brasileira; aplicar metodologias para minimizar impactos ambientais; aplicar parâmetros analíticos de qualidade do 
ar, água e solo, bem como da poluição sonora e visual; acompanhar a implantação de sistemas de gestão 
ambiental; analisar os parâmetros de qualidade ambiental e níveis de qualidade de vida vigentes; participar da 
elaboração de Licenciamento Ambiental para reforma ou instalação de novos equipamentos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. Do Meio Ambiente. Decreto 
Federal nº 6.514/08. Consciência local e global relativas ao meio ambiente e a sua proteção e melhoria. Relação 
entre meio ambiente e a realidade cotidiana. Compreensão dos problemas ambientais que afetam a vida da 
comunidade, do município, do estado, do país e do planeta. Relação entre as questões políticas, econômicas e 
sociais e as questões ambientais. Amostragens de solo e de planta no campo para fins de análises química, física 
e biológica; Processamento; acondicionamento e arquivamento de amostras de solo planta para fins de analise 
física, química e biológica; Unidades em químicas analítica e orgânica, medidas e conversões entre unidades de 
medidas utilizadas pelo sistema internacional na ciência do solo; Interpretação e avaliação dos resultados de 
analises física e química de solo e de planta; Princípios básicos para retenção e movimento de água no solo: 
métodos/procedimentos para determinação da umidade do solo; Estudo das fases e da relação massa volume do 
solo: métodos/procedimentos para determinação da densidade, porosidade e textura do solo; Metais pesados no 
solo: métodos/procedimentos para determinação no solo e na planta; Nutrientes de plantas e fertilidade do solo: 
métodos/procedimentos para determinação no solo e na planta dos elementos essenciais Vocação e aptidão 
agrícolas das terras para os múltiplos usos; Uso de dejetos e matéria orgânica do solo:  métodos/procedimentos 
para determinação. Uso e conservação dos solos; Adubação em geral; Irrigação e drenagem; Conhecimentos 
gerais de fitotecnia; Mecanização agrícola; Noções de fitossanidade; Conhecimentos gerais de zootecnia; Noções 
de sanidade animal; Noções de higiene e de segurança individual, coletiva e de instalações. 

 

CARGO 0379 
TECNÓLOGO EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 

ESCOLARIDADE 
TECNÓLOGO EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 
COM REGISTRO PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Avalia a condição dos solos, executa o levantamento topográfico da região, seleciona equipamentos e analisa os 
impactos ambientais. Ele ainda orienta o manejo adequado de sistemas de irrigação e drenagem, visando assim 
otimizar os processos e desenvolver de forma sustentável a produção. Também é de responsabilidade desse 
tecnólogo a aplicação de produtos químicos nos solos e a gerência de perímetros irrigados. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Textura e estrutura do solo. Relações de massa e volume dos constituintes do solo. Retenção e armazenamento 
de água no solo. Potencial total e movimento de água no solo. Disponibilidade de água para as plantas. Qualidade 
da água para irrigação. Irrigação por aspersão convencional. Irrigação localizada. Irrigação por sulcos. Manejo da 
irrigação. Efeito da deficiência da drenagem sobre as culturas e as propriedades do solo. Delineamento e 
dimensionamento de sistemas de drenagem subterrânea de solos agrícolas. Dimensionamento de drenos 
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interceptores. Sistemas de drenagem superficial para solos agrícolas. Manejo de água em solos salinos. 

 

CARGO 0380 
VETERINÁRIO 

ESCOLARIDADE 
CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM 
MEDICINA VETERINÁRIA COM REGISTRO 
PROFISSIONAL. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Praticar clínica médica veterinária e contribuir para o bem-estar animal; promover saúde pública e defesa do 
consumidor; exercer defesa sanitária animal; desenvolver atividades de pesquisa e extensão; fomentar produção 
animal; elaborar laudos, pareceres, atestados e outros documentos técnicos pertinentes à sua atividade. Exercer 
privativamente as seguintes atividades e funções a cargo da União, dos Estados, dos Municípios, dos Territórios 
Federais, entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista e particulares: a) a prática da clínica em tôdas 
as suas modalidades; b) a direção dos hospitais para animais; c) a assistência técnica e sanitária aos animais sob 
qualquer forma; d) o planejamento e a execução da defesa sanitária animal; e) a direção técnica sanitária dos 
estabelecimentos industriais e, sempre que possível, dos comerciais ou de finalidades recreativas, desportivas ou 
de proteção onde estejam, permanentemente, em exposição, em serviço ou para qualquer outro fim animais ou 
produtos de sua origem; f) a inspeção e a fiscalização sob o ponto-de-vista sanitário, higiênico e tecnológico dos 
matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se 
empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos de carne, leite peixe, ovos, mel, 
cêra e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral, quando possível, de todos os produtos de 
origem animal nos locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização; g) a peritagem sôbre 
animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes, e exames técnicos em questões judiciais; h) as 
perícias, os exames e as pesquisas reveladores de fraudes ou operação dolosa nos animais inscritos nas 
competições desportivas ou nas exposições pecuárias; i) o ensino, a direção, o contrôle e a orientação dos 
serviços de inseminação artificial; j) a regência de cadeiras ou disciplinas especìficamente médico-veterinárias, 
bem como a direção das respectivas seções e laboratórios; l) a direção e a fiscalização do ensino da medicina-
veterinária, bem, como do ensino agrícola-médio, nos estabelecimentos em que a natureza dos trabalhos tenha 
por objetivo exclusivo a indústria animal; m) a organização dos congressos, comissões, seminários e outros tipos 
de reuniões destinados ao estudo da Medicina Veterinária, bem como a assessoria técnica do Ministério das 
Relações Exteriores, no país e no estrangeiro, no que diz com os problemas relativos à produção e à indústria 
animal. Exercer atividades ou funções públicas e particulares, relacionadas com: a) as pesquisas, o planejamento, 
a direção técnica, o fomento, a orientação e a execução dos trabalhos de qualquer natureza relativos à produção 
animal e às indústrias derivadas, inclusive as de caça e pesca; b) o estudo e a aplicação de medidas de saúde 
pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem; c) a avaliação e peritagem relativas aos 
animais para fins administrativos de crédito e de seguro; d) a padronização e a classificação dos produtos de 
origem animal; e) a responsabilidade pelas fórmulas e preparação de rações para animais e a sua fiscalização; f) a 
participação nos exames dos animais para efeito de inscrição nas Sociedades de Registros Genealógicos; g) os 
exames periciais tecnológicos e sanitários dos subprodutos da indústria animal; h) as pesquisas e trabalhos 
ligados à biologia geral, à zoologia, à zootecnia bem como à bromatologia animal em especial; i) a defesa da 
fauna, especialmente o contrôle da exploração das espécies animais silvestres, bem como dos seus produtos; j) os 
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estudos e a organização de trabalhos sôbre economia e estatística ligados à profissão; l) a organização da 
educação rural relativa à pecuária.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Clínica e cirurgia veterinária. Compostos sanitários. Controle de produtos de uso veterinário. Controle de raiva, de 
roedores, vetores e zoonoses. Controle sanitário de alimentos. Cuidados na prevenção de alimentos. Defesa 
Sanitária. Desenvolvimento e execução de programas de nutrição animal. Formulação e balanceamento de rações. 
Prevenção de doenças, carências e aumento da produtividade. Doenças infecto-contagiosas em Saúde Pública 
veterinária, determinadas por bactérias: estreptococciases, tuberculose, pasteurelose, estafilococciases, brucelose, 
salmonelose, shigueloses, peste bubônica e vibriose leptospirose; determinadas por vírus: raiva, encefalites, 
eqüinas e aftosa; determinadas por nematóides: triquinelose, ascaridíase e ancilostomíase; determinadas por 
trematóides: esquistossomoses e cercarioses; determinadas por cestóides: teníase, cisticercoses e 
equinococoses. Elaboração e execução de projetos agropecuários, referentes ao crédito rural. Assessoria, 
assistência e orientação. Acompanhamento de projetos. Produção racional lucrativa de alimentos. Dispositivos 
legais quanto à aplicação dos recursos. Epidemiologia: conceito e cadeia epidemiológica. Ética Profissional. 
Exames laboratoriais. Colheita de material e/ou análise anátomo-patológica, histopatológica, imunológica. 
Diagnóstico e terapêutica. Fontes de contaminação. Fundamentos microbiológicos. Higiene, plano de prevenção e 
conduta na infecção alimentar. Inspeção e fiscalização sanitária em locais de produção, manipulação, 
armazenamento e comercialização de produtos de origem animal, bem como da qualidade. Legislação pertinente. 
Inspeção sanitária de produtos de origem animal. Melhoramento do gado. Inseminação artificial. Seleção das 
espécies mais convenientes. Caracteres mais vantajosos. Rendimento da exploração pecuária. Planejamento e 
desenvolvimento de campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionados à pecuária e à Saúde 
Pública. Levantamentos de necessidades e do aproveitamento de recursos orçamentários existentes, visando 
favorecer a sanidade e produtividade do rebanho. Planejamento, organização, supervisão e execução de 
programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária. Estudos, pesquisas, 
consultas, relatórios, fiscalização e métodos, visando assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional 
econômica de alimentos e a saúde da comunidade. Procedimentos para avaliação dos surtos de infecção. 
Profilaxia das intoxicações e infecções alimentares. Profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças de animais. 
Exames clínicos e de laboratório, visando assegurar a sanidade individual e coletiva dos animais. Vias de 
Transmissão. Zoonoses: conceituações e classificação.  
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ANEXO VIII DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012, DE 11/10/2012. 
ÍNDICES MÍNIMOS E DESCRIÇÃO DOS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA PARA O 

 
CARGOS DE GUARDA MUNICIPAL E AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

 
1- Para o sexo masculino 
 

PROVAS DETALHAMENTO DAS PROVAS TABELA DE ÍNDICES 
REPETIÇÕES TEMPO 

Teste na 
Barra Fixa 

O Candidato, a partir da posição inicial, dependurado na 
barra com os braços estendidos, deverá realizar flexão 
ultrapassando a linha do queixo, na posição normal 
(olhando para frente), acima da linha superior da barra, 
retornando à posição anterior. As mãos deverão estar em 
pronação (polegares apontando para dentro). Durante a 
execução, deve-se manter o corpo retesado, como se 
houvesse uma linha reta partindo do calcanhar até o 
ombro, não sendo permitidos balanceios. 

 
 
 

03 repetições 
completas 

 
 
- 

 
 
 
 

Abdominal 
com Pernas 
Flexionadas 

Os pés são seguros para mantê-los em contato com a área 
de teste, com as plantas dos pés voltadas para baixo e as 
mãos devem permanecer em contato com os ombros 
durante toda a execução. A partir da posição inicial, acima 
descrita, realiza-se um movimento de contração da 
musculatura abdominal, elevando o tronco ao mesmo 
tempo em que se elevam os braços até o nível em que 
ocorra o contato dos cotovelos da metade da coxa até os 
joelhos e depois retorna à posição inicial, até que toque a 
área de teste pelo menos com a metade superior das 
escápulas (parte superior das costas). Durante a realização 
do exercício, o executante deverá fixar o olhar à frente e 
evitar tensão no pescoço, mantendo-o o mais relaxado 
possível. Deve-se realizar esse exercício em um local 
confortável. 

 
 
 
 
 
 

30 repetições 
completas 

 
 
 
 
 
- 
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Corrida de 
1.800 

Metros 

O Candidato terá apenas uma única tentativa para 
percorrer a distância de 1.800 metros. Essa Prova será 
realizada com partida livre, podendo o executante, 
eventualmente, também caminhar durante a prova. A partir 
do início da prova, não será permitido sair da pista, até a 
conclusão do percurso, o candidato que abandonar o local 
da prova ou não conseguir concluir o percurso durante o 
tempo máximo previsto será considerado “inapto”. O 
Candidato, que oferecer ajuda e/ou receber ajuda como: 
puxar, empurrar, carregar, segurar, ou prestar e receber 
qualquer atitude de favorecimento de outro candidato será, 
automaticamente, considerado “inapto”. 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

12 
minutos 

(máximo) 

 
2 – Para o sexo Feminino 
 
 
PROVAS DETALHAMENTO DAS PROVAS TABELA DE ÍNDICES 

REPETIÇÕES TEMPO 
 
 
 

Flexão de 
braços na 

Barra 

A Candidata, a partir da posição inicial, dependurada na 
barra com os braços flexionados, deverá permanecer com 
os dois braços completamente flexionados e com o 
queixo, no mínimo, alinhado com a barra horizontal, porém 
sem apoiar com o queixo sobre a mesma, na posição 
normal (olhando para frente), em contração isométrica 
mantendo as condições inicias pelo tempo mínimo de 05 
segundos. As mãos deverão estar em pronação 
(polegares apontando para dentro). Durante a execução, 
deve-se manter o corpo retesado, como se houvesse uma 
linha reta partindo do calcanhar até o ombro, não sendo 
permitidos balanceios. 

 
 
 
 
- 

 
 
 

05 
segundos 
(mínimo) 

 
 
 
 
 

Abdominal 
com Pernas 
Flexionadas 

Os pés são seguros para mantê-los em contato com a 
área de teste, com as plantas dos pés voltadas para baixo 
e as mãos devem permanecer em contato com os ombros 
durante toda a execução. A partir da posição inicial, acima 
descrita, realiza-se um movimento de contração da 
musculatura abdominal, elevando o tronco ao mesmo 
tempo em que se elevam os braços até o nível em que 
ocorra o contato dos cotovelos da metade da coxa até os 
joelhos e depois retorna à posição inicial, até que toque a 
área de teste pelo menos com a metade superior das 
escápulas (parte superior das costas). Durante a 
realização do exercício, o executante deverá fixar o olhar 
à frente e evitar tensão no pescoço, mantendo-o o mais 

 
 
 
 
 
 

15 repetições 
completas 

 
 
 
 
 
 
 
- 
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relaxado possível. Deve-se realizar esse exercício em um 
local confortável. 

 
 
 
 
 

Corrida de 
1.500 

metros 

A Candidata terá apenas uma única tentativa para 
percorrer a distância de 1.500 metros. Essa Prova será 
realizada com partida livre, podendo o executante, 
eventualmente, também caminhar durante a prova. A 
partir do início da prova, não será permitido sair da pista, 
até a conclusão do percurso, o candidato que abandonar o 
local da prova ou não conseguir concluir o percurso 
durante o tempo máximo previsto será considerado 
“inapto”. O Candidato, que oferecer ajuda e/ou receber 
ajuda como: puxar, empurrar, carregar, segurar, ou prestar 
e receber qualquer atitude de favorecimento de outro 
candidato será, automaticamente, considerado “inapto”. 

 
 
 
 
 
- 

 
 

15 quinze 
(máximo) 
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