PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

MANDAGUARI
ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AOS SEGUINTES CARGOS:
ADVOGADO, ARQUITETO, ASSISTENTE SOCIAL, AUDITOR TRIBUTÁRIO, AUXILIAR EDUCACIONAL,
COMUNICADOR SOCIAL, CONTADOR, ECONOMISTA, EDUCADOR INFANTIL, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO
EM TURNO DE REVEZAMENTO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE
TRANSITO, FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, GEÓGRAFO, GESTOR
EM MEIO AMBIENTE, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO CLINICO GERAL - 20H, MÉDICO CLINICO GERAL 40H, MÉDICO CLINICO GERAL –PLANTONISTA, MÉDICO DERMATOLOGISTA, MÉDICO GINECOLOGISTA/
OBSTETRA, MEDICO NEUROLOGISTA, MEDICO OFTALMOLOGISTA, MÉDICO ORTOPEDISTA, MÉDICO
OTORRINOLARINGOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO RADIOLOGISTA,
MÉDICO UROLOGISTA, MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, ODONTOPEDIATRA, ODONTÓLOGO –
20H, ODONTÓLOGO – 40H, PROFESSOR, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PSICÓLOGO, TESOUREIRO,
TÉCNICO DESPORTIVO
Língua Portuguesa: interpretação de texto; tipos de texto; coesão e coerência textual. FONOLOGIA: divisão
silábica. ORTOGRAFIA: escrita correta das palavras na norma culta; regras do Novo Acordo Ortográfico;
acentuação gráfica; uso da crase; acentos diferenciais; pontuação gráfica. MORFOSSINTAXE: estrutura e
formação das palavras; processos de formação das palavras; identificação e classificação das palavras
(verbo, substantivo, adjetivo, advérbio, preposição, conjunção, pronome, numeral, artigo e interjeição);
identificação e classificação das funções sintáticas (sujeito, predicado, objetos (direto e indireto), adjuntos
adnominais e adverbiais); flexão verbal e nominal; regência verbal e nominal; termos essenciais e
acessórios da oração. SEMÂNTICA: significado das palavras de acordo com o contexto; figuras de
linguagem.
Matemática: Conjuntos: representação e operações. Números Naturais: operações e problemas com
números naturais e suas propriedades. Geometria Plana: conceito, propriedades e operações. Números
Racionais Absolutos. Números Irracionais: técnicas operatórias. Medidas: conceito e operações, sistema
legal de unidades de medidas brasileira. Sistemas de equação de 1° grau e 2° grau. Razões e proporções:
grandezas proporcionais. Porcentagem. Juros simples e compostos. Regra de Três Simples e Composta.
Gráficos e tabelas: execução e interpretação. Funções: Conceitos e aplicações. Raciocínio lógico. Relações
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
Conhecimentos Gerais: Temas relevantes e atuais sobre política, economia, sociedade, cultura, geografia,
educação, tecnologia, relações internacionais e ecologia, suas inter-relações e vinculações históricas.
Compreensão de problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado e do país.
Globalização, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. Estatuto da Criança e do Adolescente,
Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Orgânica Municipal e Conhecimentos sobre o
Município de Mandaguari.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AOS SEGUINTES CARGOS:
AGENTE FISCAL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE FARMÁCIA, AUXILIAR SAÚDE BUCAL,
RECEPCIONISTA,
RECEPCIONISTA
REVEZAMENTO,
AGENTE
MUNICIPAL
DE
TRANSITO,
RESGATISTA/SOCORRISTA – REVEZAMENTO, ORIENTADOR SOCIAL, TOPÓGRAFO, TÉCNICO DE MEIO
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AMBIENTE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TURNO DE REVEZAMENTO,
TÉCNICO DE RAIO-X, TECNÓLOGO EM DESENHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
Língua Portuguesa: interpretação de texto; coesão e coerência textual. FONOLOGIA: divisão silábica.
ORTOGRAFIA: escrita correta das palavras na norma culta; regras do Novo Acordo Ortográfico; acentuação
gráfica; uso de crase; acentos diferenciais; pontuação gráfica. MORFOLOGIA: Formação das palavras quanto
a gênero (masculino e feminino), número (singular e plural) e grau (aumentativo e diminutivo); classificação
das palavras (verbo, substantivo, adjetivo, advérbio e artigo); flexão verbal e nominal. SINTAXE:
identificação e classificação das funções sintáticas (sujeito, predicado, objetos (direto e indireto), adjuntos
adnominais e adverbiais). SEMÂNTICA: significado das palavras de acordo com o contexto; figuras de
linguagem.
Matemática: Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Potências e Raízes. Razão e
Proporção. Probabilidade. Porcentagem. Regra de Três Simples e Composta. Equações do Primeiro e do
Segundo Grau. Áreas de Figuras Planas. Progressão Aritmética e Geométrica. Juros Simples e Compostos.
Lógica e Raciocínio Matemático.
Conhecimentos Gerais: Temas relevantes e atuais sobre política, economia, sociedade, cultura, geografia,
educação, tecnologia e ecologia, suas inter-relações e vinculações históricas. Compreensão de problemas
que afetam a vida da comunidade, do município, do estado e do país. Estatuto da Criança e do Adolescente,
Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais e Conhecimentos sobre o Município de Mandaguari.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AOS SEGUINTES CARGOS:
AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, BORRACHEIRO, COVEIRO,
ELETRICISTA, ELETRICISTA DE VEÍCULOS, ENCANADOR, FUNILEIRO, GARI, JARDINEIRO, LAVADOR DE
VEÍCULOS, MECÂNICO DE MOTOR DIESEL, PADEIRO, PEDREIRO, PINTOR DE OBRAS, TRATORISTA, VIGIA,
MOTORISTA AB, MOTORISTA D, OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, MOTORISTA E, SOLDADOR.

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Variantes linguísticas, linguagem oral e
linguagem escrita, formal e informal. ORTOGRAFIA: emprego das letras e acentuação gráfica. Emprego dos
sinais de pontuação. Singular e plural. Masculino e feminino. Vocabulário: estrutura, formação e significado
das palavras. Antônimos e sinônimos.
Matemática: Números naturais. Números inteiros. Frações. Dízimas periódicas. Números decimais. Os
números racionais. Números reais. Algarismos romanos. Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e
Divisão. Equações de primeiro grau. Regra de três simples. Razões. Proporções. Porcentagem. Medidas de
área e volume.
Conhecimentos Gerais: Temas relevantes e atuais sobre política, economia, sociedade, cultura, geografia,
educação, tecnologia e ecologia, suas inter-relações e vinculações históricas. Compreensão de problemas
que afetam a vida da comunidade, do município, do estado e do país. Estatuto da Criança e do Adolescente,
Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Orgânica Municipal e Conhecimentos sobre o
Município de Mandaguari.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO:
Os conteúdos programáticos específicos abrangem súmulas, súmulas vinculantes, enunciados e
jurisprudências dominantes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do
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Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e, quanto à legislação, todas as alterações vigentes na data de
publicação do presente edital.

ADVOGADO:
DIREITO CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL: Constituição: conceito, classificação e evolução. Dos direitos e
garantias fundamentais. Liberdades constitucionais. Direitos sociais e sua efetivação. Lei da Transparência
(Lei n.º 12.527/2011). Poder constituinte: originário e reformador. Emenda, reforma e revisão
constitucional. Cláusulas pétreas. Hermenêutica constitucional. Vigência, eficácia e validade das normas
constitucionais e infraconstitucionais. Controle de Constitucionalidade. Controle concreto e abstrato de
constitucionalidade. Habeas corpus, mandados de segurança, mandado de injunção e habeas data
Organização do Estado Brasileiro. Federação brasileira: características, discriminação de competências na
Constituição de 1988. Dos Municípios: tratamento constitucional dos Municípios em geral; criação,
extinção e transformação; bens, competência e autonomia dos Municípios. Intervenção nos Estados e
Municípios. Organização municipal. Prefeito e Vice-Prefeito: competências, subsídios, incompatibilidades,
responsabilidades. Câmara Municipal: composição, atribuições, subsídios, incompatibilidades,
responsabilidades. Fiscalização do Município. Organização dos Poderes. Sistema de freios e contrapesos.
Poder Legislativo: organização, funcionamento e atribuições. Processo legislativo: espécies normativas,
procedimentos, atos e fases. Orçamento e fiscalização orçamentária e financeira. Tribunal de Contas do
Estado. Poder Executivo: organização e funcionamento. Poder Judiciário: organização, funcionamento e
competências. Disciplina constitucional da Administração Pública. Tratamento constitucional dos
servidores públicos. Seguridade Social: Saúde, Previdência Social e Assistência Social. Ordem econômica e
financeira. Disposições constitucionais sobre tributação e orçamento público. Intervenção do estado no
domínio econômico. Lei Orgânica do Município de Mandaguari. Estatuto dos Servidores do Município de
Mandaguari. DIREITO CIVIL: Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (DL 4657/42). Eficácia,
retroatividade, interpretação e solução de antinomias das normas jurídicas. Das pessoas naturais: começo
e fim da personalidade, capacidade de fato e de direito. Direitos da personalidade. Domicílio. Das pessoas
jurídicas: começo e extinção, espécies, classificação, representação e responsabilidade. Fatos jurídicos. Ato
jurídico: noções gerais, modalidade e formas. Efeitos do ato jurídico: pressupostos de validade, defeitos,
vícios e nulidades. Ato ilícito. Prescrição e decadência. Contratos: disposições gerais do Código Civil de
2002, classificação, interpretação e extinção. Direitos das Coisas: posse, propriedade e direitos reais.
Direito das Obrigações: conceito, estrutura, classificação, extinção e inexecução das obrigações.
Responsabilidade civil. Modalidades de responsabilização civil. Requisitos para a responsabilização civil.
Hipóteses de exclusão da responsabilidade civil. Responsabilidade civil do Estado. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL: Princípios gerais do processo civil. Jurisdição contenciosa e voluntária. Interpretação e aplicação das
normas processuais. Competência: conceito, espécies e critérios determinativos. Competência e
prerrogativa de foro. Conflitos de Competência. Direito de ação. Da jurisdição e da ação. Formação,
extinção e suspensão do processo. Pressupostos processuais. Concurso e cumulação de ações. Conexão e
continência. Mediação e conciliação. Sujeitos e partes da relação processual. Legitimidade ativa e passiva.
Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros. Amicus Curiae. Prerrogativas processuais da Fazenda Pública em
juízo. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tutela provisória. Atos processuais:
classificação, forma, prazo, tempo e lugar. Prazos processuais. Inércia processual: contumácia e revelia.
Prescrição. Preclusão. Nulidades. Processo e procedimento. Espécies de processos e de procedimentos.
Mérito e questões preliminares. Procedimento comum: aspectos gerais, fases e âmbitos de aplicação.
Petição inicial. Meios de Defesa do réu. Impulso processual. Formação, suspensão e extinção do processo.
Saneamento. Julgamento conforme o estado do processo. Provas: aspectos gerais, espécies probatórias,
requisitos para produção válida, produção antecipada. Distribuição do ônus da prova. Fatos que
independem de prova. Audiências. Sentença: aspectos gerais, classificações, publicação, intimação,
correção e integração da sentença. Do cumprimento da Sentença. Coisa julgada. Conceito. Espécies.
Limites. Remessa Necessária. Meios de impugnação à sentença. Ação rescisória. Recursos: disposições
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Gerais. Apelação. Agravos. Embargos de Declaração. Embargos de Divergência. Recurso Ordinário. Recurso
Especial. Recurso Extraordinário. Outros Recursos nos Tribunais Superiores. Reclamação e correição.
Repercussão geral. Súmula vinculante. Recursos repetitivos. Liquidação de Sentença. Processo de
Execução. Princípios gerais. Espécies. Execução contra a Fazenda Pública. Regime de Precatórios.
Requisições de Pequeno Valor. Execução de obrigação de fazer e de não fazer. Execução por quantia certa.
Embargos de Terceiros. Exceção de pré-executividade. Remição. Suspensão e extinção do processo de
execução. Procedimentos Especiais: noções gerais, características e espécies. Ação Popular. Ação Civil
Pública. Mandado de Segurança. Mandado de Injunção. Mandado de Segurança Coletivo. Habeas Data. O
Processo Civil nos sistemas de controle da constitucionalidade. Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental. Ação de Improbidade Administrativa. Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95 e 10.259/01).
Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei Federal 12.153/2009). Execução Fiscal (Lei nº 6830/90). DIREITO E
PROCESSO TRIBUTÁRIO: Princípios do Direito Tributário. Fontes do direito tributário. Legislação tributária:
conceito, vigência, interpretação, integração, aplicação. Competência tributária. Competência Tributária e
Capacidade Tributária. Limitações ao poder de Tributar. Imunidades tributárias. Isenções: noções gerais,
instituição e extinção, vedações constitucionais e legais. Tributos: noções gerais, espécies, regras para
instituição válida. Impostos. Contribuição de melhoria. Empréstimos Compulsórios. Contribuições. Taxas:
aspectos gerais, hipóteses de incidência, requisitos de validade. Taxas e preços públicos. Obrigação
tributária. Lançamento Tributário. Formas de impugnação do lançamento tributário. Crédito tributário.
Causas de Suspensão, Extinção e Exclusão do Crédito Tributário. Garantias e Privilégios. Administração
Tributária. Dívida Ativa Tributária. Certidões Negativas, Positivas e Positivas com Efeito de Negativa. Lei
complementar nº 123/06 (SIMPLES). Processo administrativo fiscal. Contencioso tributário: ações do fisco
contra o contribuinte; ações do contribuinte contra o fisco; execução fiscal (Lei nº 6.830/80). Código
Tributário Nacional. DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios do direito administrativo. Fontes do direito
administrativo. Administração indireta. Controle da administração indireta. Autarquias, agências e
fundações. Empresas estatais: empresas públicas e sociedades de economia mista. Consórcios públicos.
Contrato de rateio e de programa. Lei Federal n.º 11.107/05 e regulamentações. Convênios entre
entidades federativas. Acordos de cooperação. Administração direta. Órgãos públicos. Desconcentração e
descentralização administrativa. Competência administrativa. Terceiro setor. Poderes administrativos.
Poder hierárquico e suas manifestações. Poder de polícia. Competência regulamentar. Decreto executivo.
Regulamentos de execução; regulamentos de complementação técnica; regulamentos impróprios. Outros
veículos introdutores de normas abstratas: resoluções, regimentos, portarias, instruções. Extinção dos
regulamentos. Controle parlamentar e jurisdicional dos regulamentos. Fatos e Atos administrativos.
Noções gerais de ato administrativo, classificação, requisitos de validade, mérito e limites da
discricionariedade. Formação dos atos administrativos. Vícios do ato administrativo. Nulidade, anulação,
revogação e convalidação do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. Abuso de poder,
excesso de poder e desvio de poder. Contratos administrativos: conceito, modalidades, caracteres
jurídicos, formação, validade, extinção e modificação. Licitação: conceito, modalidades e procedimentos.
Dispensa e inexigibilidade. Pregão. Registro de Preços e Registro de cadastrais. Processo licitatório. Lei nº
8666/93 e alterações, Lei nº 10.520/02 e demais disposições sobre pregão eletrônico; Lei Federal n.º
12.232/2010. Contratos administrativos. Conceito, natureza jurídica. Peculiaridade e características dos
contratos administrativos. Prazo e prorrogação do contrato. Formalidades, instrumento contratual.
Eficácia. Extinção. Contratos administrativos e regime diferenciado de contratações (RDC). Diversas
espécies de contratos administrativos. Administração pública locadora e locatária. Convênios
administrativos. Serviços públicos: pressupostos constitucionais, regime jurídico, princípios do serviço
público, usuário, titularidade. Serviço público de educação. Lei federal 9.394/96. Serviço de saúde e direito
sanitário. Sistema único de saúde. Lei Federal n.º 8.080/90. Concessão, permissão e autorização de serviço
público. Concessão de serviço público: conceito, natureza jurídica, direitos e deveres do concessionário e
do poder concedente. Licitação e contratos de concessão. Lei Federal n.º 8.987/95. Permissão e
Autorização de serviço público. Parcerias Público-Privadas. Bens públicos. Utilização de bens públicos.
Reversão dos bens públicos. Intervenção do Estado na Propriedade Privada: conceito, limites e espécies de
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intervenção. Desapropriação: conceito, espécies, procedimentos, formas de indenização. Retrocessão.
Servidões e ocupações administrativas. Requisição Administrativa. Tombamento. Perdimento de Bens.
Agentes públicos. Servidor Público. Regime jurídico do servidor público estatutário e empregado público
ocupante de cargo em comissão. Direitos, deveres e responsabilidades do servidor público. Estágio
probatório. Perda do cargo ou função pública. Processo administrativo, inquérito e sindicância.
Responsabilidade Civil da administração direta e indireta, por atos lícitos e ilícitos. Responsabilidade civil
pessoal dos agentes públicos. Responsabilização administrativa e jurisdicional. Controle da administração
pública interno e externo. Controle jurisdicional: noções gerais, meios e instrumentos do controle
jurisdicional, limites. Controle pelo cidadão e pelo Ministério Público. Improbidade administrativa. Poder
de polícia e liberdades públicas. Improbidade Administrativa - Lei Federal n.º 8.429/92. 18. Lei de
Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n.º 101/00. 19. Responsabilidade dos Prefeitos – Decreto-Lei
n.º 201/67. Acesso à informação no âmbito da Administração Pública. Lei de Acesso à Informação - Lei
Federal n.º 12.527/2011. DIREITO DO TRABALHO: Princípios. Fontes. Aspectos Constitucionais.
Interpretação e Aplicação. Direito do Trabalho na Administração Pública. Relação de Trabalho e Relação de
Emprego. Empregador e Empregado. Regime Celetista na Administração Pública. Contrato temporário.
Contrato de Trabalho. Noção. Caracterização. Modalidades. Efeitos. Poderes. Elementos Essenciais e
Acidentais. Nulidades. Formação, Alteração, Suspensão e Interrupção do contrato de trabalho. Contratos
com o Estado. Responsabilidade. Salário e Remuneração. Proteção. Equiparação. Desvio de Função.
Extinção do Contrato de Trabalho. Causas. Modalidades. Efeitos. Justa causa. Estabilidade. Garantia do
Emprego. FGTS. Aviso Prévio. Multas. Estabilidade e Proteção contra a Despedida Arbitrária ou sem Justa
Causa. FGTS. Garantias provisórias de emprego. Terceirização. Responsabilidade na Terceirização. Duração
do trabalho. Horário. Jornada. Horas Extras. Jornadas especiais. Intervalos. Regime de Compensação.
Repousos Remunerados em Geral. Férias. Segurança e Medicina do Trabalho. Trabalho Insalubre e
Periculoso. Ergonomia e Meio Ambiente de Trabalho. Normas Gerais e Especiais de Tutela do Trabalho.
Proteção do Trabalho da Mulher. Proteção à Maternidade. Proteção do Trabalho do Menor.
Responsabilidade Civil-Trabalhista. Acidente de Trabalho. Assédio. Indenização por Dano Material, Moral e
Estético. Dano Coletivo. Prescrição e Decadência dos direitos trabalhistas e previdenciários. Direito
Coletivo do Trabalho. Conflitos Coletivos. Acordos e Convenções Coletivas. Arbitragem e Mediação.
Organização Sindical. Princípios. Unicidade Sindical. Receitas Sindicais. Sindicalização dos Servidores
Públicos. Direito de Greve. Greve do Servidor Público. Aplicação dos direitos e deveres dos trabalhadores
gerais aos servidores públicos.
AGENTE FISCAL
Saúde pública; práticas médico sanitárias e ações preventivas; biossegurança; bioética; riscos do trabalho
da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde; problemas sanitários,
médicos e sociais; epidemiologia; regulamentação e fiscalização da saúde; normas e padrões de interesse
sanitário e da saúde; aspectos burocrático normativos em saúde pública; vigilância sanitária,
epidemiológica e da saúde; falhas, defeitos, ilicitudes e riscos na fabricação, transporte, estocagem e
comercialização de alimentos, medicamentos e insumos à indústria e comércio; instrumentalização legal e
noções de risco em saúde pública; consciência sanitária; sistemas de informação, monitoramento e coleta
de dados clínicos e laboratoriais em saúde pública; conceitos e abrangência em saúde pública e vigilância
sanitária; conceitos e indicadores de nocividade e inocuidade; modelos assistenciais e vigilância da saúde,
normatização e controle de aspectos do meio ambiente seu uso e preservação; tecnologias em saúde,
epidemiologia, fiscalização e vigilância sanitária, epidemiológica e da saúde; código sanitário municipal. Lei
Federal 4320/64 e Legislação complementar. Código Tributário Nacional e Municipal. Constituição Federal,
Lei Orgânica do Município de Mandaguari. Noções de Informática. Princípios básicos da Administração
Pública. Atos administrativos. Emenda Constitucional 19 e 20. Código Nacional de Trânsito. Lei de
Zoneamento do Município de Mandaguari; Legislação Ambiental; Código de Obras e Posturas do Município
de Mandaguari; Cálculo de Áreas; Interpretação de Projetos e Mapas Urbanos; Desenho Técnico; Noções
de Segurança do Trabalho; Mecânica dos Solos. Leis Municipais: Lei complementar 706/2001 – Sistema
Tributário do Município de Mandaguari; Lei Orgânica Municipal.
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AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações, Portarias e
demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva;
Noções gerais de circulação e conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros;
Noções básicas de atendimento ao público.
ARQUITETO
Projeto de arquitetura: métodos e técnicas de desenho e projeto. Programação de necessidades físicas das
atividades. Noções de topografia e condições do terreno: relevo, cortes, aterros, taludes naturais e
arrimadas, lotes e construções vizinhas. Controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso).
Princípios e normas relacionados à acessibilidade arquitetônica. Gestão democrática e planejamento
participativo. Relações do planejamento com o desenho e o projeto urbano. A paisagem, o paisagismo e o
meio ambiente. Infraestrutura urbana. Legislação urbanística municipal: códigos de obras, uso e ocupação
do solo, zoneamento, taxa de ocupações, recuos, parcelamento do solo. Sistemas estruturais e
construtivos: noções básicas sobre concreto, alvenaria comum e estrutural, madeira e estrutura metálica.
Ênfase nas questões do melhor aproveitamento e alternativas de construções públicas. Projetos de
reurbanização de áreas: praças, favelas, prédios, fachadas, sistemas viários, parques, complexos
poliesportivos, habitação popular. Acompanhamento de obras. Construção e organização do canteiro de
obras. Coberturas e impermeabilização. Esquadrias. Pisos e revestimentos: noções sobre
impermeabilização, concreto aparente, argamassas, pedras, cerâmicas, pintura e gesso. Desenvolvimento
de projetos no sistema AUTO CAD 2000.
ASSISTENTE SOCIAL
Fundamentos do Serviço Social. Instrumentos e técnicas de intervenção, planejamento, administração,
execução e sistematização do trabalho profissional. A prática profissional do assistente social na instituição
e análise institucional. Estudo social. Laudos, relatórios e pareceres sociais. Pesquisa social e produção de
conhecimento em Serviço Social. Elaboração de projetos de intervenção do Serviço Social. Assessoria em
Serviço Social. Supervisão em Serviço Social. O projeto ético-político do Serviço Social. Código de Ética
Profissional. Lei de Regulamentação da Profissão. Resoluções do Conselho Federal de Serviço Social sobre
o exercício profissional. Direitos Humanos e Serviço Social. Políticas sociais e relação Estado/sociedade.
Contexto atual e o neoliberalismo. A questão social e a conjuntura brasileira. Movimentos sociais. Política
Social e planejamento. Planejamento estratégico, planos, programas e projetos. Avaliação de programas e
políticas sociais. Instâncias públicas de controle social democrático. Gestão Social. Seguridade Social.
Política Nacional de Assistência Brasileira (PNAS) e Lei 8.742/93 - Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS).
Lei 8.080/90 - Lei Orgânica de Saúde (LOS), Sistema Único de Saúde (SUS) e agências reguladoras; Política
Nacional de Drogas, Política Nacional de Saúde Mental e a Lei 10.216/2001 - Lei Paulo Delgado; Política
Nacional do Idoso e Estatuto do Idoso. A Lei Maria da Penha. Serviço Social e Família: diversidade e
multiplicidade dos arranjos familiares. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Formas alternativas de
resolução de conflitos. Saúde do trabalhador e a intervenção do Serviço Social. Lei 13.146/2015 - Estatuto
da Pessoa com Deficiência. Intersetorialidade; interdisciplinaridade; multidisciplinariedade e trabalho em
rede. Constituição Federal de 1988 – Título II – Dos direitos e garantias fundamentais. Tipificação Nacional
dos Serviços Socioassistenciais. Técnicas e Instrumentos de intervenção profissional. Trabalho com grupos.
AUDITOR TRIBUTÁRIO
Sistema Tributário Municipal, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, Incidência e Fato Gerador,
Não Incidência, Local da Prestação do Serviço, Base de Cálculo e Alíquota, Inscrição no Cadastro,
Lançamento e Arrecadação, Registro Fiscal, Sujeição Passiva, Contribuinte, Da Responsabilidade Tributária,
Da Responsabilidade por Substituição Tributária, Administração Tributária, Fiscalização, Infrações e
Penalidades, Procedimento Tributário, Auto de Infração, Apreensão de Livros Fiscais e Documentos, Rito
Especial, Impugnação e Recurso Administrativo, Primeira Instância Administrativa, Segunda Instância
Administrativa, Responsabilidade dos Agentes Fiscais. Leis Municipais: Lei complementar 706/2001 –
Sistema Tributário do Município de Mandaguari; Lei Orgânica Municipal.
Lei Federal nº 5172/1966 (Código Tributário Nacional):
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LIVRO PRIMEIRO - Sistema Tributário Nacional - TÍTULO II
Competência Tributária
CAPÍTULO II: Limitações da Competência Tributária
SEÇÃO I: Disposições Gerais: Art. 9º e 11;
SEÇÃO II: Disposições Especiais: Arts. 12 a 14;
LIVRO SEGUNDO - Normas Gerais de Direito Tributário Arts. 96 a 200.
Constituição Federal do Brasil de 1988:
TÍTULO VI: Da Tributação e do Orçamento
CAPÍTULO I: Do Sistema Tributário Nacional
SEÇÃO I: Dos Princípios Gerais: Arts. 145 a 149-A;
SEÇÃO II: Das Limitações do Poder de Tributar: Arts. 150 a 152;
SEÇÃO V: Dos Impostos dos Municípios: Art. 156;
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Comunicações internas, cartas, requerimentos, protocolo, expedição e distribuição de correspondência.
Estrutura e funcionamento de um órgão público. Gestão e planejamento de atividades: melhoria de
processos. Redação e correspondência oficial: formas de tratamento e abreviações. Organização de
Agenda. Material de Escritório. Técnicas de Serviços de Escritório. Documentação: conceituação,
importância, natureza, finalidade, característica, normalização. Arquivo: conceito, importância,
organização, transferência. Sistemas e métodos de arquivamento. Noções de recebimento e transmissão
de informações. Noções básicas de relações humanas no trabalho e atendimento ao público. Sigilo
Profissional. Ética profissional. Noções básicas de informática: Características e conceitos de sistemas
operacionais. Edição de textos, planilhas e apresentações no Microsoft Office. Organização e manipulação
de arquivos e pastas. Conceitos e rotinas de backup. Armazenamento de dados na nuvem. Instalação,
manutenção e uso de softwares e hardwares. Conceitos de aplicativos Desktop e Web. Pesquisa no
Windows e na Internet. Procedimentos de segurança.
AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Auxiliar de serviços gerais: Conhecimentos sobre a limpeza de ambientes nas repartições públicas
municipais; limpeza de dependências de circulação, dependências de trabalho e dependências sanitárias;
conhecimentos sobre a prática de limpeza de pisos, assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças,
mobiliário, em geral; conhecimentos sobre produtos químicos, bioquímicos e orgânicos para execução das
limpezas antes relacionadas; normas de segurança nos serviços de limpeza, inclusive acerca do uso de
materiais e equipamentos e proteção individual; conhecimentos de serviços de copa (preparação de café,
chás, sucos); conhecimentos relacionados ao programa de alimentação escolar – cozinhas, produção de
refeições para os alunos, produtos alimentícios, guarda e estocagem de produtos alimentícios; formas e
procedimentos para servir (café, chás, água, sucos) no ambiente de trabalho; conhecimentos relacionados
ao lixo, sua classificação, separação, coleta e destino adequado; Guarda e armazenagem de materiais e
utensílios. Serviços de copa e cozinha, na limpeza e manutenção de ambientes internos; conhecimentos
acerca do reparo de cafés, chás e outras bebidas servidas no ambiente de trabalho e conhecimentos
acerca dos serviços de copa e cozinha, inclusive de preparo e distribuição da alimentação escolar, nas
escolas da rede municipal de ensino; conhecimentos sobre a limpeza de dependências sanitárias, pisos,
assoalhos, móveis, equipamentos, inclusive de informática; Realização de serviços gerais, com utilização
de equipamentos e instrumentos de pouca complexidade, nas atividades de urbanismo, limpeza pública,
limpeza de logradouros e praças, ajardinamento, manutenção e conservação de vias públicas; manutenção
e conservação e trabalhos de recuperação em rodovias municipais; limpeza de bueiros, “bocas-de-lobo”;
ações emergenciais na ocorrência de intempéries; ajardinamento; execução de pequenas obras de
infraestrutura urbana ou rodoviária, bem como sua recuperação (bueiros, pontilhões, etc); ferramental,
instrumentos e equipamentos utilizados nas atividades descritas anteriormente; conhecimentos sobre
normas técnicas e de segurança aplicáveis ao exercício das atribuições do cargo, inclusive acerca dos
equipamentos de proteção individual (EPI); conhecimentos básicos inerentes ao respeito e atenção aos
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colegas de trabalho, às autoridades, aos munícipes; conhecimentos sobre a área de atuação, do conjunto
de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. Conhecimentos sobre o
relacionamento com os demais servidores públicos municipais, com autoridades municipais, com os
munícipes; conhecimentos acerca das responsabilidades relacionadas com o exercício das atribuições do
cargo; outros conhecimentos para a execução das atividades pertinentes às características e à
especificidade do cargo.
AUXILIAR DE FARMÁCIA
Noções de administração de estabelecimento de saúde. Noções de organização e funcionamento de
farmácia. Noções de estoque de medicamentos. Dispensação de medicamentos. Preparação de fórmulas.
Noções básicas de farmacotécnica. Noções de farmacologia. Noções de higiene e segurança. Portaria
344/98 – SVS/MS (12/05/1998). Pesos e medidas. Vias de introdução e eliminação de medicamentos.
Operações farmacêuticas. Processos usados na farmácia para preparar o medicamento. Solubilidade dos
medicamentos. Noções de hipotermia. Incompatibilidade medicamentosa. Sistemas fundamentais e
métodos de cálculos farmacêuticos. Cálculos de formulação para o aviamento de prescrição. Noções de
administração de recursos materiais. Qualidade no atendimento ao público: comunicabilidade,
apresentação, interesse, presteza, eficiência, tolerância, descrição, conduta e objetividade. Trabalho em
equipe: personalidade e relacionamento, eficácia no comportamento. Promoção de biossegurança nas
ações de saúde. Administração de farmácia. Legislação, controle de qualidade e dispensação de produtos
farmacêuticos e correlatos. Orientação quanto ao uso correto de medicamentos. Controle e distribuição
de medicamentos e materiais. Prazo de validade e sinais de instabilidade. Armazenamento de
medicamentos. Sistema de distribuição de medicamentos. Medicamentos de controle especial Portaria
344/98 SVS/MS de 12.05.1998. Dispensação de Produtos Farmacêuticos e correlatos. Armazenamento e
Conservação de medicamentos e produtos. Noções de Organização e Funcionamento de Farmácias
(Portarias). Conceitos Fundamentais do Sistema Único de Saúde. Ética no exercício profissional.
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Manipulação e preparo de materiais odontológicos. Instrumental e equipamentos utilizados na clínica
odontológica. Controle de infecção cruzada e paramentação. Organização da clínica odontológica. Técnicas
preventivas para controle da cárie e doença periodontal. Noções de radiologia odontológica. Promoção de
saúde bucal, organização de programas coletivos e individuais de promoção de saúde bucal, fluorterapia,
instrução de higiene oral e educação para a saúde.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Auxiliar de serviços gerais: Conhecimentos sobre a limpeza de ambientes nas repartições públicas
municipais; limpeza de dependências de circulação, dependências de trabalho e dependências sanitárias;
conhecimentos sobre a prática de limpeza de pisos, assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças,
mobiliário, em geral; conhecimentos sobre produtos químicos, bioquímicos e orgânicos para execução das
limpezas antes relacionadas; normas de segurança nos serviços de limpeza, inclusive acerca do uso de
materiais e equipamentos e proteção individual; conhecimentos de serviços de copa (preparação de café,
chás, sucos, etc); conhecimentos relacionados ao programa de alimentação escolar – cozinhas, produção
de refeições para os alunos, produtos alimentícios, guarda e estocagem de produtos alimentícios; formas e
procedimentos para servir (café, chás, água, sucos, etc) no ambiente de trabalho; conhecimentos
relacionados ao lixo, sua classificação, separação, coleta e destino adequado; Guarda e armazenagem de
materiais e utensílios. Serviços de copa e cozinha, na limpeza e manutenção de ambientes internos;
conhecimentos acerca do reparo de cafés, chás e outras bebidas servidas no ambiente de trabalho e
conhecimentos acerca dos serviços de copa e cozinha, inclusive de preparo e distribuição da alimentação
escolar, nas escolas da rede municipal de ensino; conhecimentos sobre a limpeza de dependências
sanitárias, pisos, assoalhos, móveis, equipamentos, inclusive de informática; Realização de serviços gerais,
com utilização de equipamentos e instrumentos de pouca complexidade, nas atividades de urbanismo,
limpeza pública, limpeza de logradouros e praças, ajardinamento, manutenção e conservação de vias
públicas; manutenção e conservação e trabalhos de recuperação em rodovias municipais; limpeza de
bueiros, “bocas-de-lobo”; ações emergenciais na ocorrência de intempéries; ajardinamento; execução de
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pequenas obras de infraestrutura urbana ou rodoviária, bem como sua recuperação (bueiros, pontilhões,
etc); ferramental, instrumentos e equipamentos utilizados nas atividades descritas anteriormente;
conhecimentos sobre normas técnicas e de segurança aplicáveis ao exercício das atribuições do cargo,
inclusive acerca dos equipamentos de proteção individual (EPI); conhecimentos básicos inerentes ao
respeito e atenção aos colegas de trabalho, às autoridades, aos munícipes; conhecimentos sobre a área de
atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais.
Conhecimentos sobre o relacionamento com os demais servidores públicos municipais, com autoridades
municipais, com os munícipes; conhecimentos acerca das responsabilidades relacionadas com o exercício
das atribuições do cargo; outros conhecimentos para a execução das atividades pertinentes às
características e à especificidade do cargo.
BORRACHEIRO
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções básicas de
higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do
trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de borracheiro. Noções
básicas de atendimento ao público.
COMUNICADOR SOCIAL
Legislação de comunicação social: Código de ética do jornalista, código de ética da radiodifusão, Código
Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Regulação e Agências Reguladoras. Política Nacional de
Telecomunicações. 4. Jornalismo e meios de comunicação de massa: História e conceitos; veículos de
comunicação de massa no Brasil: história, estrutura e funcionamento; características, linguagens e
técnicas de produção, apuração, entrevista, redação e edição para jornal, revista, rádio, internet, TV e
vídeo. As condições de produção da notícia. Princípios e orientações gerais para redigir um texto
jornalístico. Jornalismo institucional: história, atribuições, organização, estrutura e funcionamento. A
produção da notícia e as rotinas da assessoria de imprensa; o papel do assessor; atendimento à imprensa;
técnicas de redação; sugestões de pauta, releases e artigos; organização de entrevistas; produtos de uma
assessoria de imprensa; mecanismos de controle da informação. Pauta institucional. Canais e estratégias
de comunicação interna. Publicações jornalísticas empresariais: história, planejamento, conceitos e
técnicas. Métodos e técnicas de pesquisa. Teorias da comunicação: história e conceitos das principais
teorias de comunicação. O papel dos meios de comunicação na construção da realidade social. As teorias
sobre a produção da notícia e seus efeitos. Projeto gráfico e produção de mídias eletrônicas: tecnologias
de mídias eletrônicas; linguagem visual e aspectos estéticos; tipos: características, conceitos, aplicações e
limitações de mídias eletrônicas.
CONTADOR
DIREITO CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL: Dos direitos e garantias fundamentais. Dos Municípios: a criação,
incorporação, fusão e desmembramento dos Municípios. Da Administração Pública. Dos Servidores
Públicos. Disposições constitucionais sobre tributação e orçamento público. Da Ordem Social. Seguridade
Social: Saúde, Previdência Social e Assistência Social. DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública
direta e indireta. Princípios do direito administrativo. Atos administrativos. Licitação pública. Contratos
administrativos. Serviços públicos. Domínio Público (Bens Públicos). Responsabilidade Civil da
administração pública. Improbidade administrativa. Servidores públicos. Agentes públicos. Cargo, emprego
e função. Regime jurídico do servidor. DIREITO E PROCESSO TRIBUTARIO: Limitações Constitucionais ao
Poder de Tributar. Imunidades e isenções. Princípios Constitucionais Tributários. Conceito e Classificação
dos Tributos. Regras gerais do Código Tributário Nacional. Competência tributária. Impostos. Taxas.
Contribuição de melhoria. Obrigação tributária. Crédito tributário. Administração tributária. Competência
Tributária; Tributos Municipais em Espécie; Lançamento Tributário; Constituição do Crédito Tributário;
Prescrição e Decadência Tributária; Elisão e Evasão Fiscal; Poder de Fiscalização; Obrigação Tributária,
Sujeito Ativo e Passivo da Obrigação Tributária, Responsabilidade Tributária; Suspensão da Exigibilidade do
Crédito Tributário. Extinção do Crédito Tributário. Exclusão do Crédito Tributário. Dívida Ativa. Certidões
Negativas; Simples Nacional; Processo Administrativo Tributário. Processo Judicial Tributário. Execução
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Fiscal. Código Tributário Municipal. DIREITO FINANCEIRO: Receita Pública: conceito, classificação e
características. Repartição das receitas tributárias. Federalismo fiscal. Despesa pública: conceito,
classificação e características. Despesas obrigatórias, constitucionais, legais e facultativas. Despesas com
pessoal (Constituição Federal de 1988 e Lei de Responsabilidade Fiscal). Orçamento Público: conceito,
origem, regime jurídico do orçamento público, Direito Constitucional orçamentário, princípios
orçamentários. Leis orçamentárias: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária
Anual. O orçamento público na Lei n. 4.320/64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tramitação legislativa
do orçamento público. Fiscalização financeira e orçamentária: tipos de controle; controle interno e
externo. Transferências voluntárias. Regime Jurídico dos Precatórios judiciais. Tribunais de Contas:
competência dos Tribunais de Contas, organização e função.
CONTABILIDADE GERAL E AVANÇADA: Princípios, convenções e postulados contábeis. Patrimônio.
Composição, conceitos, registro, estrutura e mensuração dos itens patrimoniais (Ativo, Passivo e
Patrimônio Líquido). Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Balancete de Verificação.
Apuração de Resultados. Escrituração de operações típicas. Livros de escrituração: diário e razão.
Sistematização e contabilização das operações comerciais. Estoques e custo das vendas: conceito, cálculo,
apuração, contabilização, critérios e métodos de avaliação. Provisões Ativas e Passivas: conceito, cálculo e
contabilização. Depreciação, amortização e exaustão: conceito, cálculo e contabilização. Grupos de contas
patrimoniais conforme Lei Federal nº 6.404/1976 e alterações posteriores. Elaboração, análise,
interpretação e obrigatoriedade das demonstrações contábeis. Balanço Patrimonial. Demonstração do
resultado do exercício. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido. Demonstração dos Fluxos de Caixa. Notas Explicativas às demonstrações contábeis.
Funções da contabilidade de custos, financeira e gerencial. Sistemas e métodos de Custeio: conceitos,
cálculos, mensuração e contabilização. Análise vertical e horizontal (Mensuração de ativos e passivos).
Processos de incorporação, fusão, cisão e extinção de empresas: conceitos legais, societários, contábeis e
fiscais. Redução ao valor recuperável de ativos. Mensuração do valor justo. Ajuste a valor presente.
CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto, campo de aplicação, objetivos e função social. Princípios de
Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público emanadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade. Lei Federal nº 4.320/1964 e alterações posteriores. Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei 101/00). Receita Pública: conceito, classificação, receita orçamentária, receita
extraorçamentária, receita intraorçamentária, previsão, lançamento, arrecadação, recolhimento,
contabilização. Receita de dívida ativa. Despesa Pública: conceito, classificação, despesa orçamentária,
despesa extraorçamentária, despesa intraorçamentária, fixação, empenho, liquidação, pagamento. Restos
a pagar ou resíduos passivos. Patrimônio Público: Conceito e composição, Bens públicos, variações
patrimoniais. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. Conceitos. Aspectos Legais. Estrutura.
Elaboração e Análise. Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações
Patrimoniais. Lei 8666/93 (Lei de Licitações) e suas alterações. Lei 10520/02 (pregão presencial) e suas
alterações. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): Conceito, Objetivo e Estrutura.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica do Município de Mandaguari. Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais. Plano de Cargos e Salários. Lei complementar 706/2001 – Sistema Tributário do Município de
Mandaguari
COVEIRO
Ferramentas utilizadas; Tipos de sepulturas; A exumação; O enterro; Edificações; Funções; Preparo de
concretos e argamassas; Revestimento: chapisco, emboço e reboco; Uso de EPIs; Prevenção de Acidentes;
Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Organização do local de trabalho.
Comportamento no local de trabalho.
ECONOMISTA
Microeconomia. Teoria do Consumidor: Comportamento do Consumidor. Demanda individual e de
Mercado. Função de utilidade taxa marginal de substituição, função utilidade indireta, minimização de
custo, função custo indireta. Excedente do consumidor, variações compensatórias e equivalentes.
Incerteza, utilidade esperada, aversão e risco, demanda por seguros. Teoria da Firma: Função de produção,
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taxa técnica de substituição, elasticidade de substituição, retornos de escala, tecnologias homogêneas e
homotéticas. Maximização do lucro, função lucro indireta, demanda por insumos, oferta de produto,
princípio de LeChatelier. Minimização de custo, função custo indireta, custos marginais e médios. 8.
Dualidade entre função custo indireta e função de produção. Teoria de Mercados: Concorrência perfeita.
Monopólio e Oligopólio. Teoria dos Jogos: Jogos em forma estendida e estratégica, estratégias mistas.
Conceitos de solução, dominância e dominância iterada, equilíbrio de Nash. Modelo de troca simples,
caixa de Edgeworth, equilíbrio Walrasiano, primeiro e segundo teoremas do bem-estar, eficiência de
Pareto. Externalidades. Economia da Informação: Incentivos, "moral hazard". Seleção adversa. Informação
assimétrica, incerteza e desenho de contratos, o problema do agente e do principal.
Análise microeconômica. Macroeconomia: Introdução, conceitos básicos, identidades fundamentais,
formas de mensuração do produto e da renda nacional. Modelo keynesiano, multiplicador. A Síntese
Neoclássica: o modelo IS/LM; oferta e demanda agregadas, Curva de Phillips. Escolha Intertemporal com
Incerteza: Consumo, Investimento, Dívida Pública, Crescimento Ótimo, Sistemas de Previdência. Política
Fiscal: diferentes visões teóricas, objetivos, instrumentos, coordenação com política monetária. 6. Política
Monetária: agregados monetários, impactos da dívida pública na liquidez do sistema financeiro,
esterilização, impactos cambiais. Moeda: criação e destruição de moeda, multiplicador dos meios de
pagamento, objetivos e instrumentos de política monetária. 8. Inflação e Estabilização: metas de inflação,
déficit público, seigniorage, indexação. Regimes cambiais. Investimento Público: Histórico e seu Papel na
economia brasileira. Tópicos especiais de Macroeconomia com ênfase em História do Pensamento
Econômico: Modelo Clássico, Modelo Keynesiano, Teoria Novo- Clássica, Teoria Novo-Keynesiana, Ciclos
Reais de Negócio. Fundamentos de Economia: oferta e demanda competitivas, equilíbrio, bem-estar,
falhas de mercado. Análise macroeconômica. Economia internacional.
Economia brasileira. Administração financeira: Orçamento público. Princípios orçamentários. Diretrizes
orçamentárias. Processo orçamentário. Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; normas
legais aplicáveis. Receita pública: categorias, fontes, estágios; dívida ativa. Despesa pública: categorias,
estágios. Suprimento de fundos. Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. A conta única do
Tesouro. Licitação pública: modalidades, dispensa e inexigibilidade. Pregão. Contratos e compras.
Convênios, Contratos de repasse e Termos de cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da
Administração Pública com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos para a execução
de programas, projetos e atividades de interesse recíproco que envolvam a transferência de recursos
financeiros.
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. SIDOR - Sistema Integrado de
Dados Orçamentários do Governo Federal.
ELETRICISTA
Boas maneiras, comportamento no local de trabalho e ética profissional. Equipamentos, ferramentas e
materiais utilizados na função. Higiene ambiental, pessoal e com todo o material sob sua responsabilidade.
Noções básicas de atendimento ao público e relações humanas no trabalho. Noções básicas de primeiros
socorros, cuidados com a saúde do trabalhador. Noções de segurança do trabalho, conceitos e normas de
segurança, conhecimentos sobre EPI e EPC. Organização no local de trabalho e zelo pelo patrimônio
público. Terminologia básica utilizada na função. Automação: Chave boia (inferior e superior). Minutaria
coletiva e individual, Relé fotoelétrico e Sensor de presença. Comandos Elétricos; Instrumentação.
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de eletricista. Dispositivos de
manobra e proteção, aterramento, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Instalações
Elétricas Industriais e Prediais. Máquinas (motores) elétricas, máquinas assíncronas e síncronas. Medidas
Elétricas e Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Leitura e interpretação de desenho
técnico. Noções sobre corrente, potência, resistência e tensão em circuitos elétricos. Lei de Ohm. Normas
técnicas: ABNT 5410 e NR-10.
ELETRICISTA DE VEÍCULOS
Funcionamento do motor; Motores com vários cilindros; Magnetismo; Manutenção, escolha e cuidados
com baterias; Montagem de um gerador e de um motor; Avarias de um motor de partida; Gerador e
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regulador; As ligações elétricas num veículo; Tipos e defeitos do sistema de ignição; Limpadores e
lavadores de para-brisas; Procedimentos para montar seu próprio auto elétrico; Combustão; Injeção
eletrônica de combustível; Sistema IAW-G6/G7 Digiplex e Microplex; Descrição do Sistema SPI G7 Digiplex;
Roteiros para revisão dos subsistemas (Check-up) ; Controle de emissões de gases; Utilização do Multijet;
Uso de um analisador de gases; Uso de um multímetro automotivo; Operação e uso do scanner kaptor
2000; Montagem e desmontagem de dínamo e alternador.
ENCANADOR
Executar qualquer serviço de instalação hidráulica, mais especificamente a execução e manutenção de
redes de água e esgoto; Realizar escavações de valas, poços e aterro compactado; Carregar ou descarregar
ferramentas, materiais, peças pertinentes de veículos/caminhões; Zelar pela conservação e guarda dos
materiais, ferramentas, equipamentos utilizados; Manter-se em dia quanto às medidas de segurança para
execução das tarefas, utilizando adequadamente os equipamentos de proteção individual (EPI), que foram
fornecidos pelos supervisores e chefes imediato, a fim de garantir a própria proteção e a daqueles que
auxiliam , Executar demolições de alvenaria e peças estruturais, remover entulho, executar limpeza; Zelar
pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriada; Executar outras
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente
organizacional.
ENFERMEIRO EM TURNO DE REVEZAMENTO
ENFERMEIRO
Lei do exercício profissional; Código de ética dos profissionais de Enfermagem; Bioética; Legislação em
enfermagem; Administração em enfermagem; Sistematização da assistência de enfermagem; Risco
ocupacional relacionado à exposição de agentes biológicos; Materiais e equipamentos para urgência e
emergência; Triagem e classificação de risco; Técnicas de enfermagem; Assistência de enfermagem na
infusão de drogas nas urgências e emergências; Assistência de enfermagem a adultos e crianças nas
urgências e emergências de distúrbios respiratórios, cardiovasculares, circulatórios, hematológicos,
metabólicos, renais, neurológicos, musculoesqueléticos; Assistência de enfermagem nas emergências
obstétricas: trabalho de parto normal e apresentação distócica, hipertensão, hemorragia, abortamento;
Assistência de enfermagem às vítimas de violência sexual; Assistência de enfermagem ao recém-nascido;
Suporte básico e avançado de vida; Assistência de enfermagem no transporte de pacientes críticos;
Assistência de enfermagem em acidentes com múltiplas vítimas; Assistência de enfermagem nas urgências
traumáticas no adulto, criança e gestante: traumatismo crânio-encefálico, raquimedular, partes moles,
abdominal, genitourinário, fraturas expostas, fraturas de coluna, de membros; Intoxicações exógenas;
Assistência de enfermagem em urgências psiquiátricas: tentativa de suicídio, depressão, agitação
psicomotora; Assistência de enfermagem nas injúrias ambientais: queimaduras, acidentes ofídicos, picadas
de insetos, aranhas e escorpiões, acidentes provocados por animais aquáticos peçonhentos e
traumatizantes; Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, afogamento, parada cardíaca associada
ao trauma, choque elétrico e eletrocussão, emergências cardiotoxicológicas; Atendimento pré-hospitalar
do politraumatizado: ABCDE do trauma, transporte do politraumatizado, cinemática do trauma,
epidemiologia do trauma, prevenção do trauma, resgate veicular; Conhecimentos sobre equipamentos de
proteção individual e coletivo; Biossegurança; Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações; Portaria nº
2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as urgências e emergências;
Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às urgências e
institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde; Portaria nº 1863/GM, do Ministério da
Saúde, de 29/9/2003: Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as
unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão; Portaria nº 1864/GM, do
Ministério da Saúde, de 29/9/2003: Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de
Atenção às Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em
municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU – 192. Guia Prático do Programa de Saúde da
Família (Ministério da Saúde). Política Nacional de Atenção Básica (2012) (Ministério da Saúde). Leis
8.080/1990 (condições para a promoção e recuperação da saúde). Decreto nº 7.508/2011 (Regulamenta a
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Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde –
SUS).
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Os solos da Região – Classificação, morfologia e gênese. Características e propriedades químicas, físicas e
biológicas. Aptidão agrícola dos solos. Planejamento e práticas conservacionistas. Características químicas
dos solos. Fertilidade: adubos e adubação. Calagem. Microbiologia dos solos. Natureza e propriedades dos
solos. Clima. Variáveis climáticas. Hidrologia. Ciclo Hidrológico. Meteorologia. Bacias Hidrográficas.
Produção vegetal. As principais culturas da Região. Tratos Culturais. Pragas e fitossanidade. Hidráulica
Agrícola. Princípios Fundamentais. Estruturas hidráulicas e seu dimensionamento. Irrigação e drenagem. A
água no solo. Relação solo-água-clima-planta. Evapotranspiração. Os métodos de irrigação. Drenagem:
princípios gerais; tipos de drenos. Barragens de terra. Características gerais. Detalhes construtivos.
Comportas e vertedores. Bacias hidrográficas e hidráulicas. Produção animal: principais aspectos técnicos
das explorações bovina, ovina, suína e avícola. Nutrição animal: princípios fundamentais, macro e micro
nutrientes. Alimentos concentrados e volumosos. A Aquicultura. Agroecologia. Conceitos e princípios.
Zoneamento agrícola. Avaliação e perícia agronômica. Princípios gerais, objetivos e metodologias. As
pastagens nativas e cultivadas. Manejo e conservação. Agrotóxicos: conceito e características gerais dos
produtos.
ENGENHEIRO CIVIL
Projetos de obras civis: arquitetônicos, estruturais , fundações, instalações elétricas e hidro-sanitárias,
prevenção contra incêndio, drenagem urbana e pavimentação. Elaboração de termos de referência e
projetos básicos . Compatibilização de projetos e metodologia BIM. Especificação de materiais e serviços:
caderno de encargos. Planejamento e programação de obras: orçamento e composição de custos
unitários, parciais e totais, BDI e encargos sociais – levantamento de quantidades. Planejamento e
cronograma físico-financeiro – PERT-COM e histograma de mão de obra. Operação e controle de obra,
procedimentos gerenciais e acompanhamento de obras. Construção: organização do canteiro de obras –
execução de fundações (diretas e profundas). Estruturas de contenção. Alvenaria, estruturas e concreto,
aço e madeira, coberturas e impermeabilização, esquadrias, pisos e revestimentos, pinturas, instalações
(água, esgoto, eletricidade e telefonia). Fiscalização: acompanhamento da aplicação de recursos
(medições, emissão de fatura etc.), controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado,
aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.), controle de execução de obras e serviços, traços e consumo
de materiais. Noções de pavimentação de vias, terraplenagem e drenagem, de hidráulica, de hidrologia de
topografia, mecânica dos solos e geotecnia. Legislação e engenharia legal. Noções de segurança do
trabalho, principais NBRs. Informática aplicada à engenharia (Excel, Word, AutoCAD).
ENGENHEIRO DE TRÂNSITO
Elaboração, execução, implantação e avaliação de projetos de Engenharia de Trânsito. Fenômenos que
acarretam problemas de trânsito. Educação para o Trânsito. Elaboração de Projetos de Engenharia de
Tráfego. Conceitos de matemática, de física e de geologia aplicados à engenharia. Infra-estrutura básica,
integrando topografia, hidrologia, geologia. Fundações e obras de terra. Projetos estruturais. Análise de
estruturas à luz de conceitos matemáticos e físicos. Projetos de instalação prediais. Técnicas de
planejamento, gestão e avaliação de obras.
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO
Conhecimentos técnicos profissionais aplicados a laboratórios de análises clínicas. Coleta, transporte,
preservação, processamento primário das principais amostras biológicas. Controle de qualidade e
estatística. Biossegurança. Automação. Princípios básicos de química clínica: cálculos e reagentes.
Desinfecção e esterilização. Métodos diagnósticos em imunologia clínica. Diagnóstico laboratorial das
doenças infecciosas (sífilis, chagas, toxoplasmose, rubéola) e das hepatites virais (marcadores de
hepatites). Hormônios. Diagnóstico laboratorial de HIV. Diagnóstico laboratorial de doenças autoimunes.
Bioquímica. Métodos bioquímicos de diagnóstico, dosagens enzimáticas, cinéticas e colorimétricas.
Avaliação laboratorial de funções renais, hepáticas, endócrinas e cardiovasculares. Testes de tolerância a
glicose. Automação em bioquímica. Hematologia. Formação do sangue: características morfológicas e
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funcionais das séries hematológicas. Diagnóstico laboratorial das anemias. Fatores de coagulação.
Coagulograma. Caracterização morfofisiopatológica e bioquímica das leucoses. Imunohematologia
(sistemas sanguíneos e doença hemolítica do recém nato). Urinálise. Componentes normais e anormais de
urinas. Sedimentoscopia da urina e correlações clínicas. Exame químico, densidade, estudo e morfologia
das hemácias. Microbiologia. Métodos de colorações: meios de cultura para isolamentos de
microorganismos, meios de transporte para cultivos de diversos materiais biológicos, coleta de materiais
biológicos, provas bioquímicas para identificação de microorganismos, culturas qualitativas e
quantitativas, mecanismos de ação de antimicrobianos, bacterioscopias e baciloscopias, teste de
suscetibilidades aos antimicrobianos, diagnóstico, etiologia patologias e epidemiologias das micoses.
Parasitologia. Diagnóstico de helmintos e protozoários, protozooscopia, helmintoscopia, ciclo evolutivo
dos protozoários, ciclo evolutivo dos helmintos, métodos específicos para diagnóstico de parasitoses.
Farmacovigilância: vigilância sanitária de medicamentos e outros insumos farmacêuticos.
FISIOTERAPEUTA
Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas de função muscular.
Cinesiologia e Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e treinamento funcional. Indicação,
contra-indicação, técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia,
eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. Prescrição e treinamento de órteses e próteses.
Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos nas
áreas: neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia; pneumologia; ginecologia
e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora. Instrumentos de medida e
avaliação relacionados ao paciente crítico ou potencialmente crítico. Estimulação precoce do paciente
crítico ou potencialmente crítico. Suporte básico de vida. Aspectos gerais e tecnológicos da Terapia
Intensiva. Identificação e manejo de situações complexas e críticas. Farmacologia aplicada. Monitorização
aplicada ao paciente crítico ou potencialmente crítico. Interpretação de exames complementares e
específicos do paciente crítico ou potencialmente crítico. Suporte ventilatório invasivo ou não invasivo.
Técnicas e recursos de expansão pulmonar e remoção de secreção. Fisiologia e biomecânica cárdiopulmonar neonatal. Avaliação e monitorização do recém-nascido. Fisioterapia aplicada nas patologias
pulmonares no neonato. Fisioterapia aplicada nas patologias cardíacas no neonato. Radiologia aplicada
neonatologia. Técnicas Fisioterápicas aplicadas a neonatologia. Ética profissional. Conceitos fundamentais
sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).
FONOAUDIÓLOGO
Audiologia: Anatomofisiologia da audição; desenvolvimento normal da audição e da linguagem; avaliação
auditiva no adulto e na criança: audiometria tonal e vocal, imitanciometria, avaliação auditiva infantil,
processamento auditivo central (fundamentos, técnicas, interpretação de resultados, patologias, conduta
e discussão de casos); triagem auditiva em crianças e escolares; saúde auditiva do trabalhador; avaliação
eletrofisiológica - emissões otoacústicas, potencial evocado auditivo; prótese auditiva; implante coclear;
otoneurologia. Linguagem: anatomofisiologia da linguagem; fundamentos da lingüística; distúrbios de fala
e linguagem; avaliação, classificação, diagnóstico diferencial, e terapêutica. Motricidade Orofacial:
anatomofisiologia relacionada à motricidade orofacial; crescimento e desenvolvimento maxilofacial;
desenvolvimento e funções do sistema estomatognático; acompanhamento fonoaudiológico em pacientes
portadores de fissura lábio palatal, disartrofonia, paralisia facial, encefalopatia crônica da infância,
dispraxia e disfagia (avaliação, classificação, diagnóstico, tratamento e gerenciamento), inter-relação das
áreas de motricidade orofacial,disfagia e voz. Voz: eufonia, disfonia e saúde vocal; teorias da fonação;
definição e classificação dos transtornos de voz; voz e os ciclos da vida: embriologia e desenvolvimento da
laringe; avaliação e tratamento das disfonias; avaliação e treinamento da voz profissional; avaliação e
tratamento de voz para indivíduos com surdez; avaliação acústica da voz; avaliação e tratamento das
seqüelas na voz, fala e deglutição de pacientes das cirurgias de cabeça e pescoço; relações funcionais
entre voz, deglutição e motricidade orofacial; procedimentos pré e pósoperatório imediato nas
microcirurgias laríngeas; qualidade de vida na disfonia e na disfagia; protocolos de acompanhamento e
aderência do paciente. Sistema Único de Saúde (SUS).
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FUNILEIRO
Processo de desamassamento de superfícies; Pintura automotiva; Processo de acabamento de superfícies;
Montagem e desmontagem de carrocerias; Remoção parcial ou total da carroceria; Montagem do
esquadro hidráulico; Montagem da plataforma de alinhamento; Proteção ao meio ambiente: Utilização de
materiais, conservação, descarte e impactos ambientais; Processo de Soldagem Oxiacetilência; Processo
de soldagem ponto por resistência; Soldagem de chapas de aço; montagem de carrocerias e
equipamentos.
GARI
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções básicas de
higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do
trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de gari. Noções básicas
de atendimento ao público.
GEÓGRAFO
As relações sociedade e natureza e os problemas socioambientais contemporâneos; Temas das agências
internacionais: a água, o aquecimento global e as florestas; gestão da água e do território – águas
oceânicas e continentais; Impactos ambientais relacionados à água; Documentos de leitura do espaço
geográfico em sua representação. A dimensão espacial dos fenômenos migratórios: uma reestruturação
urbana mundial. A produção do espaço globalizado e as ações das transnacionais; Usos do território
brasileiro: do meio natural ao meio técnico científico-informacional; Novas dimensões das questões
agrárias/agrícolas e urbanas no alvorecer do século XXI; Modos de vida e o papel das tecnologias na
construção das paisagens urbanas e rurais; Elementos de geografia física, humana e econômica do Brasil;
Elementos de cartografia básica e cartografia temática – a representação cartográfica: mapa, escala,
imagens de satélite, fotografias aéreas – análise de mapas termáticos; Divisões Geoeconômicas do Brasil e
a diversidade Cultural segundo o IBGE. Brasil – Campos – Cidades. Espaços em transformação. Brasil –
Regiões Geoeconômicas; a relação entre educação ambiental e o fazer do geógrafo; O saneamento no
Brasil e no mundo; A dinâmica dos processos naturais: A estrutura geológica da Terra, evolução e formas
de relevo. As características e relações entre tipos de clima, vegetação, hidrografia, solo e relevo. Os
recursos minerais e energéticos. Conservação e utilização de recursos naturais. Desenvolvimento e meio
ambiente. Nação e Estado: questão cultural e política, o lugar e o território no espaço globalizado. A
globalização e a formação da economia no mundo: história da Indústria e a sociedade de consumo.
GESTOR EM MEIO AMBIENTE
Avaliação de impacto ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente: métodos e
aplicações. Solo: noções de uso e práticas de conservação e manejo. Poluição e contaminação do ar, da
água e do solo: principais formas. Efeitos sobre a saúde e o meio ambiente. Controle e monitoramento.
Noções básicas de gestão sistemas de controle ambiental. Noções de técnicas de recuperação de áreas
degradadas e de planejamento e manejo de espaços territoriais especialmente protegidos. Licenciamento
ambiental: critérios básicos fixados pelo CONAMA. Tipos. Noções de gestão ambiental e gerenciamento de
unidade de conservação. Auditoria Ambiental: definição, finalidade e classificação. Conhecimentos básicos
de sistemas de armazenamento e abastecimento de água. Resíduos sólidos: reciclagem, coleta, transporte
e tratamento. Aterro sanitário. Instrumentos de gestão ambiental. Sistemas de gestão ambiental:
fundamentos e ferramentas. Programas de qualidade ambiental. Noções de ecologia dos ecossistemas e
ecologia humana e social. Noções de sociologia e geografia humana. Políticas Públicas e desenvolvimento
sustentável. As relações entre o desenvolvimento econômico-social e o meio ambiente. Noções sobre o
monitoramento do solo, da água e do ar. Conhecimentos básicos sobre saneamento ambiental. Elaboração
e análise de projetos ambientais nas áreas de educação, desenvolvimento sustentável e políticas públicas.
Planejamento estratégico de ações direcionadas à execução da Política Estadual do Meio Ambiente.
Política Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais – PNCT. Técnicas de comunicação: captação,
desenvolvimento e transmissão. Identificação de impactos sociais e econômicos de empreendimentos e
atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. Conhecimento das normas ISO 14000:2004.
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JARDINEIRO
Identificação de plantas e meio ambiente; Preparação e melhoria do solo; Materiais de jardinagem;
Preparar a área para implantação de jardins; Canteiros para receber as mudas, Variedades de gramíneas;
Técnica de multiplicação de plantas ornamentais; Preparo dos vasos; Plantas invasoras; Preparo de caldas
caseiras; Tipos de podas; Formas de irrigação e adubação de jardins; Fundamentos básicos na prestação de
serviços em jardinagem.
LAVADOR DE VEÍCULOS
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções básicas de
higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do
trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de lavador.
MECÂNICO DE MOTOR DIESEL
Noções de manutenção geral. Sistemas de medidas utilizadas para as peças, roscas e parafusos.
Conhecimentos e utilização adequada de ferramentas. Manutenção em máquinas pesadas e implementos
agrícolas. Preparação de peças para montagem de equipamento. Manutenção, inspeção e teste de
funcionamento de máquinas e equipamentos. Planejamento de atividades de manutenção, registro
informações técnicas, manutenção de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituição
de peças, reparo e teste de desempenho de componentes e sistemas de veículos. Normas e
procedimentos técnicos, de segurança, qualidade e de preservação do meio ambiente.
MÉDICO CARDIOLOGISTA
Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde.
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Cardiologia preventiva. Insuficiência coronariana aguda e crônica. Hipertensão arterial sistêmica.
Insuficiência cardíaca. Lesões orovalvulares. Arritmias cardíacas. Miocardiopatias e periocardiopatias.
MEDICO CLINICO GERAL - 20H
MEDICO CLINICO GERAL - 40H
MEDICO CLINICO GERAL -PLANTONISTA
Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde.
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Ética médica, responsabilidade profissional e bioética. Assistência Médica em Saúde do Adulto –
Hipertensão Arterial. Diabetes Mellitus e doenças endócrinas. Doenças Cardiovasculares. Doenças
Reumáticas. Doenças renais. Doenças Pulmonares e Neurológicas. Doenças gastrointestinais e hepáticas.
Assistência Médica em Ginecologia e Obstetrícia – Pré-natal de baixo risco. Doenças da Gestação. Câncer
de Mama e Cérvico-uterino. Assistência Médica ao Idoso –. Assistência Médica em Pediatria – Puericultura,
doenças diarréicas, doenças respiratórias da infância. Assistência Médica em Doenças Transmissíveis:
doenças com notificação compulsória. Ansiedade e Depressão. Procedimentos médicos-cirúrgicos.
Procedimentos traumato-ortopédicos. Conduta de tratamento anti-acidentes com animais peçonhentos.
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso
corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas.
MÉDICO DERMATOLOGISTA
Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde.
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Diagnóstico das doenças da pele: Principais tipos de lesão, disposição das lesões, distribuição das
lesões, métodos diagnósticos. Dermatites: dermatite de contato, Dermatite atópica, Dermatite seborréica,
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Eczema numular, dermatites crônicas, Dermatite esfoliativa generalizada, Dermatite de estase, Líquen
simples crônico. Infecções da pele: Doenças estafilocócicas, Erisipela, Foliculite, Furúnculo, Carbúnculo,
hidradenite supurativa, infecções periungueais, Eritrasma, Hanseníase, Leishmaniose, Blastomicose.
Micoses superficiais: Infecções por dermatófitos, infecções por leveduras: candidíase, ptiríase versicolor.
Infecções parasitárias: Escabiose, Pediculose, Larva migrans. Dermatoviroses: Verrugas, Molusco
contagioso. Alterações do folículo piloso e das Glândulas sebáceas: Acne, Rosácea, Dermatite perioral,
Hipertricose, Alopecia, Pseudofoliculite da barba, Cisto sebáceo. Erupções eritematoescamosas: Psoríase,
Ptiríase Rósea, Líquen plano. Reações inflamatórias da pele: Erupções por drogas, Necrólise Epidérmica
Tóxica, Eritema polimorfo, Eritema nodoso, Granuloma Anular, Lupus. Erupções bolhosas: Pênfigo foliáceo
e vulgar. Dermatite herpetiforme. Alterações da corneificação: Ictiose, Queratose, Calosidades. Úlceras por
pressão. Alterações da pigmentação: Hipopigmentação: Albinismo, Vitiligo, hipopigmentação inflamatória,
Hiperpigmentação. Alterações da sudorese: Miliária, Hiperidrose. Tumores benignos: Nevus, nevus
displásicos, lipomas, angiomas, Granuloma piogênico, queratose seborréica, Dermatofibroma,
Queratoacantoma, Quelóide. Tumores malignos: Carcinoma Basocelular, Carcinoma Espinocelular,
Melanoma, Sarcoma de Kaposi. Código de Ética Médica. Políticas Públicas e de Saúde - Diretrizes e bases
da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Organização da Atenção
Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da
população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação [Digite texto]
compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação.
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde.
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Ética médica, responsabilidade profissional e bioética. Repercussões da gravidez sobre o
organismo, sistêmicas e do aparelho genital. Assistência pré-natal e puerpério. Propedêutica da gravidez.
Planejamento familiar. Doenças intercorrentes no ciclo grávido puerperal. Doença hemolítica perinatal.
Gravidez na adolescência. Doença hipertensiva específica da gravidez: pré-eclampsia e eclampsia.
Vulvovaginites. Endometriose, doença inflamatória pélvica. Infecção geniturinária. Oncologia ginecológica,
neoplasias benignas e malignas, propedêutica e tratamento. Síndrome do climatério e menopausa.
Doenças benignas e malignas da mama. Sangramento genital anormal, hemorragia uterina disfuncional.
Doenças sexualmente transmissíveis, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Abortamento. Gravidez
ectópica. Placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. Sexualidade humana, disfunção sexual e
violência sexual. Endoscopia Ginecológica (Videoisteroscopia e Videolaparoscopia). Incontinência urinária
e prolapsos e distúrbios do assoalho pélvico. Anatomia da pelve feminina e embriologia. Cirurgias
ginecológicas, avaliações pré-operatórias e tratamento pós-operatório. Dor pélvica e dismenorreia.
Gestação de alto risco. Parto conceitos, contratilidade uterina, mecanismo, estudo clínico e assistência.
MÉDICO NEUROLOGISTA
Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde.
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Cefaleias. Algias craniofaciais. Comas. Fisiopatologia do sono. Traumatismos cranioencefálicos.
Traumatismos raquimedulares. Síndrome de hipertensão intracraniana. Tumores intracranianos. Tumores
intrarraqueanos. Doenças desmielinizantes. Doenças degenerativas do sistema nervoso. Miopatias.
Neuropatias periféricas. Infecções do sistema nervoso. Neuroparasitoses mais frequentes no Brasil.
Acidentes vasculares do encéfalo e da medula. Manifestações neurológicas de doenças sistêmicas.
Epilepsias. Demências. Fisiopatologia da motricidade. Fisiopatologia da sensibilidade. Síndromes corticais.
Síndromes do tronco cerebral. Síndromes medulares. Código de Ética Médica. Políticas Públicas e de Saúde
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- Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde.
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível
de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação
compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação.
MÉDICO OFTALMOLOGISTA
Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde.
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Diagnóstico e conduta nos traumatismos oculares. Anomalias de refração e correção das
ametropias. Afecções da conjuntiva, da córnea e da esclera. Terapêutica geral. Técnica cirúrgica. Afecções
do trato uveal: irites, iridociclites, coroidites. Neurooftalmologia: papiledema, atrofia do nervo óptico,
perimetria. Manifestações oculares nas afecções do sistema nervoso. Glaucoma: crônico simples,
congênito, agudo e secundário. Técnica cirúrgica. Estrabismo: fobias, tropias e paralisias oculares.
Afecções do cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e sub-luxações. Técnica cirúrgica da catarata.
Afecções da retina: congênitas, traumáticas e vasculares. O descolamento e noções básicas de seu
tratamento cirúrgico. Tumores. Alterações retinianas nas doenças em geral. Afecções das pálpebras:
congênitas, traumáticas e tumorais. Afecções da órbita: traumáticas, inflamatórias e tumorais. Afecções
das vias lacrimais: congênitas, traumáticas e inflamatórias. Noções básicas do tratamento cirúrgico. Saúde
pública em oftalmologia: níveis de atenção e de prevenção em saúde ocular, epidemiologia das doenças
oculares, prevenção da cegueira. Código de Ética Médica. Políticas Públicas e de Saúde - Diretrizes e bases
da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Organização da Atenção
Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da
população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória
Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação.
MÉDICO ORTOPEDISTA
Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde.
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Ética médica, responsabilidade profissional e bioética. Fratura do membro superior. Fratura do
membro inferior. Fratura da coluna vertebral e complicações. Fraturas e luxações: Expostas, Fechadas,
Retardo de consolidação e pseudo-artrose. Pé torto congênito. Paralisia cerebral. Descolocamentos
epifisários. Artrose. Osteocondrites. Necrose óssea. Osteomielite: Artrite e Séptica. Amputações e
desarticulações. Tuberculose osteoarticular. Tumores ósseos benignos. Tumores ósseos malignos. Luxação
congênita do quadril. Poliomielite e sequelas. Escoliose-cifose. Lesões de nervos periféricos. Lombalgia.
Hérnia de disco intervertebral. Espondilolistese. Traumatismo do membro superior e inferior. Vigilância
Epidemiológica. Afecções ortopédicas comuns na Infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite: fase
aguda e crônica. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana. Ferimento da mão.
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde.
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Patologia e tratamento do ouvido externo, do ouvido médio e do ouvido interno. Otoneurologia.
Anatomia e patologia do nervo facial. Anatomia e fisiologia do nariz e seios paranasais. Diagnóstico,
patologia e tratamento das doenças crônicas do nariz e seios paranasais. Anatomia e fisiopatologia do anel
linfático de Waldeyer. Anatomia e fisiopatologia da cavidade bucal, faringe, laringe e pescoço. Doenças e
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tratamento das glândulas salivares, cavidade bucal, faringe e laringe. Distúrbios da fala e da linguagem.
Alergia em Otorrinolaringologia.
MÉDICO PEDIATRA
Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde.
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Ética médica, responsabilidade profissional e bioética. Indicadores de mortalidade perinatal,
neonatal e infantil, Crescimento e desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do
desenvolvimento neuro-psicomotor, Imunizações: ativa e passiva, Alimentação do recém-nascido e
lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cárdiocirculatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação
cardiorrespitória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquite, bronquiolite,
Estado de mal asmático, Insuficiência respiratória aguda, Pneumopatias agudas e derrames pleurais.
Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, Desidratação aguda, Diabetes
mellitus, Hipotireoidismo e hipertireoidismo, Insuficiência supra-renal. Distúrbios neurológicos: Coma,
Distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal:
Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, Insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolíticourêmica, Síndrome nefrótica. Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas,
Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das
vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas.
Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção hospitalar.
Meningoencegalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses
respiratórias. Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica.
Primeiros Socorros no Paciente Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e
bacterianas. Calendário Nacional de Vacinação. Diagnóstico de saúde da população infantil de uma
comunidade. Organização do sistema de saúde/modelo de assistência à saúde-população. Assistência
farmacêutica. Planejamento e execução de programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA,
Diarreia/TRO, Imunização, Aleitamento materno). Crescimento e desenvolvimento neuro-psico-motor.
Dificuldades escolares, distúrbios da nutrição e metabolismo. Saúde bucal.
MÉDICO PSIQUIATRA
Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde.
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Ética médica, responsabilidade profissional e bioética. Saúde Mental Comunitária: Definição;
Diferenciação em relação à psiquiatria convencional; Saúde Mental no Brasil: Legislação e portaria
224/MS; legislação no Estado do Paraná; recursos extra hospitalares e seus objetivos; Conhecimentos
gerais dos transtornos psiquiátricos a saber: Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso
de substância psicoativa; Esquizofrenia e transtornos delirantes; Transtornos do humor; Transtornos
alimentares; Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes; Transtornos mentais de
comportamentos associados ao puerpério, não classificados em outros locais; Transtornos de
personalidade e de comportamentos em adultos; Transtornos hipercinéticos (infância e adolescência);
Transtornos de conduta (infância e adolescência); Transtornos mistos de conduta e emoção (infância e
adolescência). Síndromes comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos.
MÉDICO RADIOLOGISTA
Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde.
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
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Saúde. Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na
Saúde. Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90.
Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de
Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de
Promoção de Saúde. Alterações da morfologia da silhueta cardíaca. Crescimento das cavidades cardíacas e
alterações dos grandes vasos. Anatomia radiológica das vias biliares. Alterações radiológicas e
ultrassonografia das vias biliares. Anatomia radiológica do abdome. Alterações radiológicas no abdomeagudo. Anatomia radiológica do coração e vasos da base. Anatomia radiológica do crânio e face. Anatomia
radiológica do sistema ósteoarticular. Anatomia radiológica do sistema urinário. Alterações radiológicas
fundamentais do sistema urinário. Anatomia radiológica do tórax. Alterações radiológicas fundamentais do
tórax. Anatomia radiológica do tubo digestivo. Alterações radiológicas fundamentais no tubo digestivo.
Anatomia radiológica e ultrassonografia do aparelho genital feminino. Fundamentos de ultrassonografia
em Medicina Interna. Pâncreas: métodos de estudo, anatomia, fisiologia e processos inflamatórios.
Semiologia das lesões ósseas e articulares. Anatomia radiológica da coluna vertebral. Alterações
radiológicas fundamentais da coluna vertebral.
MÉDICO UROLOGISTA
Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde.
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Sistemas de distúrbios do trato urinário. Exame físico do trato urinário. Refluxo vésico-ureteral.
Infecção urinária. Moléstia sexualmente transmitida. Calculose urinária. Câncer de bexiga, pelve e ureter.
Neoplasias renais. Neoplasias da próstata. Prostatites. Tumores genitais. Bexiga neurogênica. Insuficiência
renal crônica. Doenças do pênis e uretra masculina. Impotência sexual. Infertilidade. Hipertensão arterial
renovascular. Noções sobre terapia de substituição da função renal. Código de Ética Profissional na
Medicina. Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).
MÉDICO VETERINÁRIO
Anatomia de animais domésticos. Fisiologia de animais domésticos. Histologia de animais domésticos.
Imunologia veterinária. Patologia dos animais domésticos. Doenças infecciosas e parasitárias dos animais
de companhia e de produção. Enfermidades de notificação obrigatória. Métodos de diagnóstico das
enfermidades infecciosas e parasitárias. Desenvolvimento de programas sanitários para controle e(ou)
erradicação de enfermidades de interesse médico veterinário. Clínica médica de animais de companhia, de
produção e selvagem. Clínica cirúrgica de animais de companhia, de produção e selvagem. Anestesiologia
de animais de companhia, de produção e selvagem. Inspeção dos alimentos de origem animal (legislação).
Uso de antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos em medicina veterinária. Doenças transmitidas
por alimentos de origem animal. Identidade e qualidade de alimentos de origem animal (legislação).
Programas sanitários vigentes. Vigilância sanitária internacional. Papel da OIE (Organização Mundial de
Saúde Animal). Bioterismo. Manejo dos animais. Principais doenças dos animais. Biossegurança.
MOTORISTA AB
Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Noções elementares de
mecânica (veículos e tratores). Conservação e manutenção de veículos. Novo código de trânsito brasileiro;
Lei 9503 de 23 de setembro de 1997 e Atualização do Código Transito Brasileiro Lei nº 13.281, de 4 de
maio de 2016. Infrações e penalidades. Normas gerais de circulação e conduta. Habilitação. Direção
defensiva e preventiva. Sinalização de trânsito. Noções de segurança no trabalho. Prevenção e combate
a incêndios. Primeiros socorros. Atendimento a acidentes de trânsito. NR 23 – Proteção contra incêndios.
MOTORISTA D
MOTORISTA E
Legislação e Sinalização de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro, seus anexos e atualizações. Decretos e
demais normas do COTRAN. Normas gerais de circulação e conduta. Conceitos e definições sobre
segurança no trânsito. Direção defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania.
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Noções de mecânica básica. Princípios de manutenção de veículos. Tipos de óleos lubrificantes. Sistema
elétrico. Sistema de arrefecimento. Manobras. Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de
comando e manutenção do veículo. Manutenção e reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento,
freios, combustão, eletricidade. Controle quilometragem /combustíveis/lubrificantes. Segurança,
Instrumentos e Controle. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's). Regras de comportamento
no ambiente de trabalho. Regras de hierarquias no serviço público. Regras básicas de comportamento
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Zelo pelo patrimônio
público. CIRCULAR ABNTNBR9735.
NUTRICIONISTA
Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e
procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança
na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área
física, equipamentos e utensílios; Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química;
Características organolépticas, seleção, conservação, Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos;
Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário; Nutrição Normal:
conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais; Leis da alimentação.
Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes
alimentares e interação; Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária;
Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância;
Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde
Pública: noção de epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição proteico-calórica,
anemias e carências nutricionais; Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados
de saúde pública. Avaliação nutricional; Epidemiologia da desnutrição proteico-calórica. Avaliação dos
estados nutricionais nas diferentes faixas etárias; Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais
nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista na EMTN; Modificação da dieta normal e
padronização hospitalar; Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, preparo e distribuição;
Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis; Ética profissional. Legislação do Sistema Único de
Saúde –SUS; 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 e controle de tratamento; Planejamento e programação
local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico; Conhecimentos Gerais sobre o Programa
Nacional de Alimentação Escolar. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República
Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de
1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras
providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e
alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências;
PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS).
Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.
ODONTÓLOGO – 20 HORAS
ODONTÓLOGO – 40 HORAS
Anatomia, histologia e fisiologia do sistema estomatognático. Diagnóstico bucal: exame da cavidade oral,
anamnese, exame clínico e exames complementares. Microbiologia e bioquímica bucal. Patologia bucal.
Diagnóstico, semiologia e tratamento da cárie dentária. Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções
do tecido mole. Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções da maxila e da mandíbula. Diagnóstico,
semiologia e tratamento das afecções pulpares. Diagnóstico, semiologia e tratamento das doenças
periodontais. Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções das glândulas salivares. Diagnósticos
odontológicos por imagem: técnica e interpretação de imagens. Anestesiologia odontológica: mecanismos
de ação, técnicas, cuidados e acidentes anestésicos. Dentística operatória e restauradora: preparo
cavitário, tratamento restaurador atraumático (ART), adequação do meio bucal, proteção do complexo
dentino-polpa e materiais restauradores. Materiais dentários odontológicos. Terapêutica e farmacologia
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de interesse na clínica odontológica. Cirurgia oral menor. Princípios de traumatologia do sistema
estomatognático. Urgências e emergências em odontologia. Primeiros socorros. Oclusão: noções gerais,
prevenção de más oclusões. Diagnóstico e tratamento das dores faciais e disfunções
temporomandibulares. Atendimento ao paciente pediátrico. Odontogeriatria. Atendimento aos pacientes
portadores de necessidades especiais. Doenças infectocontagiosas. Epidemiologia das principais doenças
bucais. Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais. O uso do laser em
odontologia, níveis de prevenção e aplicação. Educação em saúde: orientações sobre dieta, higiene bucal e
produtos para higiene bucal. Uso tópico e sistêmico do flúor. Princípios ergonômicos na clínica
odontológica. Biossegurança: controle da infecção (assepsia e antissepsia). Esterilização e desinfecção de
instrumentais e equipamentos. Odontologia social e saúde pública: Sistema Único de Saúde (SUS),
Programa de Saúde da Família (PSF). Ética profissional (Código de ética odontológico).
ODONTOPEDIATRA
Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de
fluoretos e outros métodos preventivos (selantes, ART), materiais dentários em Odontopediatria,
radiologia em Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing, Clark). Urgências em Odontologia:
traumatismos na dentição decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. Atendimento de
pacientes com necessidades especiais. Farmacologia e terapêutica em Odontologia: analgésicos, antiinflamatórios, antimicrobianos, sedativos, interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e
contra-indicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses. PNAB 2436 DE
21/09/2017.
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Código de Trânsito Brasileiro e atualizações; Regras básicas de comportamento profissional para o trato
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Prevenção de acidentes e incêndio. Primeiros
socorros. Legislação de trânsito no seu todo conforme preceitua o Código Nacional de Trânsito Lei
9.503/97. Regras de relações humanas adequadas ao trabalho. Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho (NR05; NR06, NR11, NR12, NR15, NR17, NR18, NR23, NR26). Acidentes de Trabalho
e Responsabilidade Civil e Criminal; Condições Inseguras de Trabalho, Medidas de controle de Riscos;
Planejamento e Organização da tarefa; Identificação das Partes da Máquina; Lubrificação, Limpeza e
Cuidados Básicos preventivos; Princípios de Equilíbrio; Segurança do Equipamento e da Operação;
Dispositivos de Segurança; Abastecimento, Regras de operação. Inspeção visual dos níveis de óleo, água e
painel de instrumentos; Lubrificação, elétrico, hidráulico, transmissão, regulagem; Características,
Componentes e Acessórios, A utilização correta de implementos e acessórios; Impactos e Meio Ambiente.
ORIENTADOR SOCIAL
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n.º 8.069/90). Noções básicas da Lei Maria da Penha (Lei
Federal n.º 11.340/06). Estatuto do Idoso (Lei Federal n.º 10.741/03). Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF). Política Nacional de Assistência Social.
Lei 8.742/93 – Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Concepção de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Noções básicas sobre direitos sociais e
políticas públicas: saúde, previdência social e educação. Lei 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com
Deficiência. Consituição Federal de 1988 – Título II - Dos direitos e garantias fundamentais. Lei
13.257/2016 - Lei da Primeira Infância. Programas de Transferências de Renda. Cadastro Único. Tipificação
Nacional dos Serviços Sócioassistenciais. Trabalho Social com famílias.
PADEIRO
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente de
trabalho; Organização do local de trabalho; Noções básicas de preparação de alimentos; Coleta e
armazenamento e tipos de recipientes; Materiais utilizados na limpeza em geral; Guarda e conservação de
materiais; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo; Noções básicas das atribuições de
padeiro.
PEDREIRO
Organização e preparação do local de trabalho na obra. Conhecimentos das ferramentas, dos materiais e
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da função. Sistema de metragem linear. Preparação de massas. Noções de assentamento de tijolos.
Construção de fundações e estruturas de alvenaria. Boas maneiras, organização do local de trabalho e
relações humanas. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e
prevenção. Hierarquia e ética profissional.
PINTOR DE OBRAS
Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Noções básicas de higiene.
Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Atividades específicas inerentes ao cargo
de pintor. Noções básicas de pintura de parede. Conhecimentos das ferramentas. Tipos de tintas e bases.
Solventes.
PSICÓLOGO
A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas.
Métodos e técnicas de avaliação psicológica. Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento
normal e patológico do psiquismo humano. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na
constituição do psiquismo. Psicologia Social e os fenômenos de grupo: a comunicação, as atitudes, o
processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis. Psicologia institucional e seus métodos de
trabalho. Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública. Teorias e técnicas
psicoterápicas. Processo psicodiagnóstico. Terapia na saúde mental. Psicologia do desenvolvimento.
Psicologia da aprendizagem. Psicologia familiar: criança e adolescente. Tratamento psicoterápico de
portadores de HIV. Psicologia institucional e processo grupal. Código de ética profissional do psicólogo.
Política Nacional de Planejamento Familiar. Sistema Único de Saúde (SUS). Sistema Único de Assistência
Social (SUAS). Intersetorialidade; Interdisciplinaridade; multidisciplinariedade e trabalho em rede. Política
de Saúde Mental. Política sobre Drogas.
RECEPCIONISTA
RECEPCIONISTA - REVEZAMENTO
Atividades relacionadas ao serviço de recepcionista; Noções de segurança do trabalho: acidentes do
trabalho, conceitos, causas e prevenção; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; edital,
comunicação interna, protocolo, arquivos, elaborar e datilografar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos,
memorandos; Noções básicas de atendimento ao público; Boas Maneiras, organização do local de trabalho
e relações humanas. Noções de Informática: Características e conceitos de sistemas operacionais. Edição
de textos, planilhas e apresentações no Microsoft Office. Organização e manipulação de arquivos e pastas.
Conceitos e rotinas de backup. Armazenamento de dados na nuvem. Instalação, manutenção e uso de
softwares e hardwares. Conceitos de aplicativos Desktop e Web. Pesquisa no Windows e na Internet.
Procedimentos de segurança.
RESGATISTA/SOCORRISTA - REVEZAMENTO
Código de Trânsito Brasileiro e atualizações: Regras Gerais de Circulação: Normas Gerais de Circulação e
Conduta; Regra de Preferência; Conversões; Dos Pedestres e Condutores não Motorizados; Classificação
das Vias. Legislação de Trânsito: Dos Veículos; Registro, Licenciamento e Dimensões;
Classificação dos Veículos; Dos equipamentos obrigatórios; Da Condução de Escolares; Dos
Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das Penalidades; Medidas e Processo Administrativo;
Das Infrações. Sinalização de Trânsito: A Sinalização de Trânsito; Gestos e Sinais Sonoros; Conjunto de
Sinais de Regulamentação; Conjunto de Sinais de Advertência; Placas de Indicação. Direção
Defensiva: Direção Preventiva e Corretiva; Automatismos; Condição Insegura e Fundamentos da
Prevenção de Acidentes; Leis da Física; Aquaplanagem; Tipos de Acidentes. Primeiros Socorros: Como
socorrer; ABC da Reanimação; Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas e Transporte de
Acidentados. Noções de Mecânica: O Motor; Sistema de Transmissão e Suspensão; Sistema de Direção e
Freios; Sistema Elétrico, Pneus e Chassi.
SOLDADOR
Conhecimentos sobre solda em geral: corte, aquecimento, chanframento em peça, reparos em veículos,
equipamentos e instalações. Aparelho de solda oxiacetilênico, solda elétrica e Mig-Mag. Noções sobre
manutenção básica das máquinas de solda: limpeza e regulagem. Especificações de materiais e tipos de
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instrumento a ser utilizado. Segurança na soldagem. Noções de segurança do trabalho: acidentes do
trabalho, conceitos, causas e prevenção. Hierarquia e ética profissional.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – EM TURNO DE REVEZAMENTO
Noções de anatomia e fisiologia humana. Fundamentos de enfermagem: técnicas básicas; cálculo e
dosagem de medicações. Enfermagem médico-cirúrgica. Assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico.
Atuação da enfermagem na Central de Material. Noções de desinfecção e esterilização. Métodos de
controle, seleção e preparo de material para esterilização. Assistência de enfermagem a pacientes com
doenças crônico-degenerativas: diabetes, hipertensão arterial, doenças renais, doenças respiratórias.
Assistência de enfermagem a pacientes com doenças transmissíveis. Enfermagem materno-infantil:
assistência da enfermagem à saúde da mulher; pré-natal, parto e puerpério; prevenção do câncer-uterino;
planejamento familiar; assistência de enfermagem à saúde da criança; cuidados do recém-nascido;
aleitamento materno; crescimento e desenvolvimento; doenças mais frequentes na criança. Noções de
Vigilância à Saúde. Conceito e tipo de imunidade. Programa de imunização. Doenças de notificação
compulsória. Assistência de enfermagem em urgências e emergências. Noções de primeiros socorros. Ética
e legislação. Visita domiciliária, ações educativas e assistência de enfermagem ao idoso. Conceitos
fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).
TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE
Política de Resíduos Sólidos Lei nº 12.305/2010. Política Nacional do Meio Ambiente Lei nº 6.938/1981.
Política Nacional Recursos Hídricos Lei nº 9433/1997. Política Nacional de Educação Ambiental Lei nº
9.795/1999. Código Florestal nº 12.651/2012; Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/1998. Resolução
CONAMA nº 237, nº 305, nº 357, nº 358, nº 382, nº 397 e nº 430. Gestão Ambiental; Ecologia; Gestão das
Águas, Tratamento de efluentes. Química ambiental. Temas atuais: aquecimento global, efeito estufa,
eutrofização, poluição e problemas de saúde pública (dengue, leishmaniose, etc). Desenvolvimento
Sustentável. Degradação e Poluição Ambiental; Noções de tecnologias de tratamento de água, noções de
tecnologias de tratamento dos efluentes; tratamento de água e efluentes; noções de tecnologias de
tratamento de resíduos sólidos; tratamento e descarte de resíduos sólidos domésticos e industriais.
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA RIMA).
TÉCNICO DE RAIO-X
Morfologia Humana e Anatomia Radiológica. Normas de Radioproteção. Fundamentos de Dosimetria e
Radiobiologia. Efeitos Biológicos das Radiações. Técnicas Radiográficas em Tomografia Computadorizada.
Técnicas Radiográficas em Mamografia. Técnicas Radiográficas em Exames Contrastados em Adultos e
Pediatria. Técnicas Radiográficas com Intensificador de Imagem no Bloco Cirúrgico. Técnicas Radiológicas
em Exames de Raios-X Convencional em Adultos. Técnicas Radiológicas em Exames de Raios-X
Convencional em Pediatria. Processamento de Imagens Analógicas e Digitais. Conduta Ética dos
Profissionais da Área de Saúde. Princípios Gerais de Segurança no Trabalho. Física das Radiações.
Acessórios Utilizados na Execução de Técnicas Radiológicas. Conhecimento das Atribuições do Supervisor
das Técnicas Radiológicas. Tipos de aparelhos radiográficos: funcionamento, vantagens e desvantagens.
Administração dos recursos materiais. Exames radiológicos: incidências de rotina e complementares e
anatomia associada. Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).
TÉCNICO DESPORTIVO
Fundamentos da Educação Física. Planejamento, prescrição e orientação de programas de Educação Física
voltados para crianças, gestantes, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiência, crianças com
sobrepeso e obesidade. Planejamento, prescrição e orientação de programas de exercícios para Academia
da Terceira Idade (ATI). Desenvolvimento motor e sua aplicação em programas de Educação Física.
Medidas e avaliação em Educação Física. Anatomia e fisiologia do exercício. Lazer e Recreação.
Organização de eventos recreativos e esportivos. Esportes e regras oficiais.
TECNÓLOGO EM DESENHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Conhecimento e procedimentos de desenho topográfico, arquitetônico, cartográfico e urbanístico,
linguagem técnica de CAD - Computer Aided Design; cálculos e escalas, desenho de organogramas,
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cronogramas, fluxogramas e gráficos. Normas Técnicas ABNT pertinentes à função, dentre elas: NBR 6492
– Representação de Projetos de Arquitetura; NBR8196 – Fixa as condições exigíveis para o emprego de
escalas e suas designações em desenhos técnicos, NBR8403 -fixa tipos e o escalonamento de larguras de
linhas para uso em desenhos técnicos e documentos semelhantes. NBR 10126/87- cotagem em desenho
técnico.
TESOUREIRO
Administração: Noções de Administração: Noções de gestão de pessoas; Teorias Administrativas.
Planejamento Estratégico: noções e princípios; conceito e fundamentos de gestão de projetos; conceito,
fundamentos e objetivos de gestão da qualidade; aspectos orçamentários e financeiros da execução de
contratos. Matéria Constitucional: Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres
individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos de nacionalidade; dos direitos políticos, da
tributação e do orçamento. Competências federativas: União, Estados e Municípios. Da Administração
Pública: disposições gerais; dos servidores públicos. Da organização dos Poderes; Código Tributário
Nacional - CTN; Lei Complementar Federal nº 116/2003. Lei nº 10.406/2002: Título II - Das Pessoas
Jurídicas, Capítulo III - Dos Bens Públicos. Matéria Administrativa: Organização administrativa do
Município: administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas; sociedades de economia mista,
Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei nº 10.520/2002. Atos administrativos: conceito, requisitos elementos,
pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação e invalidação. Serviços públicos:
conceito e classificação; regulamentação e controle; requisitos do serviço e direitos do usuário;
competências para prestação do serviço; serviços delegados a particulares; concessões, permissões e
autorizações; convênios e consórcios administrativos. Contratos administrativos: conceito e características
Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder disciplinar; poder
regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Contabilidade Pública: Conceito, objetivo e regime.
Campo de aplicação. Lei nº 4.320/64, Decreto Lei nº 200/67, Portaria Interministerial nº 163/2001. Receita
e despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios. Receitas e Despesas Orçamentárias e Extra
Orçamentárias. Plano de Contas: conceito, estruturas e contas do ativo, passivo, resultado e compensação.
Balanço financeiro, orçamentário, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público - NBCT 16. Conhecimentos bancários: Noções de cartões de crédito e débito,
crédito direto ao consumidor, crédito rural, caderneta de poupança, capitalização, previdência,
investimentos e seguros. Noções do Mercado de capitais e de Câmbio. Títulos de crédito. Conciliação
bancária; Lei complementar 706/2001 – Sistema Tributário do Município de Mandaguari; Lei Orgânica
Municipal.
TOPÓGRAFO
Conceitos fundamentais de topografia e cartografia. Instrumentos e métodos aplicados na medição de
ângulos, distâncias e coordenadas. Conceitos e aplicações de escalas em plantas topográficas e desenhos
de projetos de obras e construções. Instrumentos e métodos usados nos levantamentos topográficos
planimétricos, altimétricos e planialtimétricos. Cálculo das coordenadas planas retangulares e das altitudes
nas poligonais topográficas e irradiações. Representação do relevo topográfico por meio de curvas de
níveis e de pontos cotados. Elaboração e interpretação de plantas e desenhos topográficos. Estudos
topográficos para traçado de obras viárias: elaboração de perfis topográficos, cálculos de declividades e de
rampas, determinação de desníveis e de alturas de corte e aterro, curvas horizontais e tangentes. Locações
de tangentes, curvas circulares e taludes para obras de arruamentos e construção de estradas. Locações
de prédios e demarcações de lotes e propriedades. Avaliação de áreas e determinação de volumes de
escavações, de cortes e de aterros. Conceitos gerais do Sistema UTM (Universal Transverso de Mercator),
do Sistema SIRGAS2000 e do Sistema GPS (Sistema de Posicionamento Global) relacionados aos trabalhos
topográficos.
TRATORISTA
Conhecimentos de operacionalização de máquinas leves e pesadas de rodas ou esteiras, de lâminas, de
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escarificador e caçamba móvel. Sistemas de regulagem. Manutenção básica. Normas de segurança para
manuseio das máquinas. Noções gerais de regras de circulação, de ultrapassagem, de mudança de direção,
de preferência e de velocidades permitidas. Classificação das vias. Deveres e proibições do condutor.
Sinalização para o trânsito. Segurança dos veículos. Habilitação. Infrações. Uso e cuidado com ferramentas,
máquinas e equipamentos. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes. Zelo ao patrimônio público.
VIGIA
Procedimentos de Comunicação; Registro de eventos e irregularidades verificadas no turno do serviço de
segurança; Segurança no trabalho; Vigilância e proteção do patrimônio público contra danos;
Conhecimento Básico da Função; Fiscalização e Controle de entradas e saídas; Formas de Tratamento;
Noções de segurança; Noções de Hierarquia; Relações Humanas: Convivência com os superiores, com os
colegas de trabalhos e com o público. Noções de Ética Profissional. Direitos e deveres do servidor público.
Telefones públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro.
Atribuições do Vigilante. Equipamentos de proteção individual (EPI).
AUXILIAR EDUCACIONAL
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – Introdução, Formação pessoal e Social e
Conhecimento de Mundo (Movimento, Música, Artes visuais, Linguagem oral e escrita, Natureza e
Sociedade e Matemática; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 9394/1996); Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) – Etapa da Educação Infantil; Os estágios de desenvolvimento
cognitivo da criança (estágio-sensório-motor, estágio - pré-operatório); Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei Federal nº 8069, de 13/07/90; Diretrizes Curriculares Nacionais pra a Educação Infantil
(Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009); Lei 13.005/2014 – Plano Nacional de Educação – PNE; Lei nº
13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência; Importância do cuidar, educar e
brincar para o desenvolvimento da criança na educação infantil; Parâmetros Nacionais de Qualidade para
a Educação Infantil – MEC; procedimentos adequados à criança de 0 a 5 anos, referente à saúde,
alimentação e higiene; Normas e Princípios para a Educação Infantil no Sistema de Ensino do Estado do
Paraná – Deliberação 02/214 CEE.
EDUCADOR INFANTIL
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – Introdução, Formação pessoal e Social e
Conhecimento de Mundo (Movimento, Música, Artes visuais, Linguagem oral e escrita, Natureza e
Sociedade e Matemática; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 9394/1996 e suas
alterações); Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – Etapa da Educação Infantil; Estatuto da Criança e
do Adolescente (Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90; Diretrizes Curriculares Nacionais pra a Educação
Infantil (Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009); Lei 13.005/2014 – Plano Nacional de Educação –
PNE; Lei nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência; Parâmetros Nacionais de
Qualidade para a Educação Infantil – MEC; Normas e Princípios para a Educação Infantil no Sistema de
Ensino do Estado do Paraná – Deliberação 02/214 CEE; Lei Federal n.º 11.494/2007 – FUNDEB;
Importância do cuidar, educar e brincar para o desenvolvimento da criança na educação infantil;
Pedagogia de Projetos; Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Jean Piaget; Fases Psicossexuais do
desenvolvimento (FREUD); O desenvolvimento mental da criança; A Teoria de Piaget sobre a linguagem e o
pensamento da criança; Ética na Educação; Organização do tempo e do espaço escolar; Saberes e Práticas
da Inclusão na Educação Infantil; Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos,
encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar); Projeto Político-Pedagógico; Currículo e
organização do conhecimento; Didática de ensino; Planejamento.
PROFESSOR
Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação
escolar); Concepção de desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia históricocultural; Projeto Político-Pedagógico; Currículo e organização do conhecimento; Didática de ensino;
Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolar; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB, Lei 9394/1996 e suas alterações ); Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – Etapa da Educação
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Infantil e Etapa do Ensino Fundamental (anos iniciais); Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal
nº 8.069, de 13/07/90); Lei Federal n.º 11.494/2007 – FUNDEB; Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Diretrizes Curriculares Nacionais pra a Educação Infantil; Normas e
Princípios para a Educação Infantil no Sistema de Ensino do Estado do Paraná – Deliberação 02/2014 CEE;
Lei 13.005/2014 – Plano Nacional de Educação – PNE; Lei nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência; Lei 12.764/2012 – Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista; Transtornos Globais do Desenvolvimento; Transtornos Funcionais Específicos; A Teoria
de Piaget sobre a linguagem e o pensamento da criança; Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Jean
Piaget; Saberes e Práticas da Inclusão na Educação Infantil; Ética na Educação; Avaliações da
Aprendizagem – MEC; Pedagogia de Projetos; A Teoria Histórico - Cultural de Vygotsky; Tecnologias e
Educação; Modalidades da Educação Básica; Lei 10.639/03; Lei 11.645/08.
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA
Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação
escolar); Concepção de desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia históricocultural; A formação da personalidade; Projeto Político-Pedagógico; Currículo e organização do
conhecimento; Didática de ensino; Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolar;
Fundamentos da Educação Física; Objetivos da Educação Física; Medidas e avaliação em Educação Física;
Desenvolvimento motor e sua aplicação em programas de Educação Física; Anatomia e fisiologia do
exercício; Qualidade de Vida; Lazer e Recreação; Aspectos técnicos, políticos e pedagógicos da Educação
Física Escolar; Esportes e regras oficiais; Recreação Escolar; Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº
8.069/90 de 13/07/90; Plano Nacional de Educação – PNE; Lei nº 13.146/2015; BNCC - Educação Física:
Competências específicas de Educação Física para o Ensino Fundamental, Educação Física no Ensino
Fundamental – Anos Iniciais: unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades; ; Lei nº
13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência; Lei Federal n.º 11.494/2007 – FUNDEB.
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