ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
SUPERIOR – MÉDIO - TÉCNICO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras
- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância
nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de
unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas.
Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Mandaguari; História
e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Mandaguari.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
ADMINISTRADOR PÚBLICO
Introdução à Administração. Teoria Geral da Administração: Evolução da Teoria e da prática
nas organizações. Administração de Recursos Humanos. Organização Sistemas e Métodos.
Gestão da Qualidade. Sistema de Administração de Materiais. Administração Financeira.
Administração Estratégica, Administração Pública: Licitações: modalidades, prazos, contratos,
habilitação. Contratos Administrativos. Patrimônio Público. Bens Públicos. Controle da
Administração Pública. Responsabilidade Civil da Administração e Lei de Responsabilidade
Fiscal. Organizações: processos administrativos e de trabalho, estrutura organizacional,
autoridade, delegação, descentralização, mudança e inovação organizacionais, comunicação.
Liderança: eficiência e eficácia. Competitividade. Competências gerenciais. Administração de
projetos.
ADVOGADO
I. DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos direitos e garantias fundamentais. Dos Municípios. Da
Administração Pública. Dos Servidores Públicos. Da fiscalização contábil, financeira e
orçamentária. Da tributação e do orçamento. Das limitações do poder de tributar. Dos impostos
da União. Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal. Dos impostos dos Municípios. Das
finanças públicas. Da ordem econômica e financeira. Dos princípios gerais da atividade
econômica. Lei de Responsabilidade Fiscal. II DIREITO CIVIL. Ato jurídico: modalidade e
formas. Efeitos do ato jurídico: nulidade, atos lícitos, abuso de direito e fraude à lei. Prescrição:
conceito, prazo, suspensão, interrupção e decadência. Obrigações: obrigação de dar, de fazer
e não fazer; obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; clausula penal. Extinção
das obrigações de pagamento – Objeto e prova, lugar e tempo de pagamento; mora;
compensação, novação, transação; direito de retenção. Responsabilidade civil. Direitos reais.
Contratos em geral: Empréstimo; comodato; mutuo; prestação de serviço; empreitada;
mandato; fiança; extinção. III DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação, pretensão, condição da
ação, classificação. Processo e procedimento; formação, extinção e suspensão do processo;
pressupostos processuais. Prazos: classificação, princípios, contagem, preclusão, prescrição.
Sujeitos da relação processual: partes, litisconsórcio e capacidade de ser parte de estar em
juízo. Pedido: petição inicial – requisitos e vícios; pedido determinado, genérico e alternativo;
cumulação de pedidos; interpretação e alteração do pedido. Resposta do réu; contestação,
exceção e objeção; exceções processuais: incompetência, reconvenção; revelia; ação civil
pública. Sentença e coisa julgada. IV DIREITO TRIBUTARIO. Código Tributário Nacional.
Competência tributaria. Impostos. Taxas. Contribuição de melhoria. Obrigação tributária.
Crédito tributário. Administração tributaria. V DIREITO ADMINISTRATIVO. Administração
Pública. Atos administrativos. Licitação. Contratos administrativos. Serviços públicos e
administração indireta/Entidades Paraestaduais. Domínio Público (Bens Públicos).
Responsabilidade Civil da administração. Controle da administração pública. Improbidade
administrativa. Processo administrativo e sindicância. Tomada de contas especial. VI DIREITO
DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. Sujeitos da relação de emprego.
Trabalhador autônomo, avulso eventual e temporário. O empregador; sucessão de

empregadores. O contrato de trabalho. Vícios e defeitos. Espécie do contrato de trabalho.
Remuneração. Duração do trabalho: jornada, repouso, férias. Suspensão e interrupção do
contrato de trabalho. Terminação do contrato de trabalho. Rescisão. Aviso prévio. Fundo de
garantia do tempo de serviço. Sentença. Recursos no processo do trabalho. Lei 8.666/93 e
alterações posteriores; Lei complementar nº 101/00; Lei nº 11.107 de 06 de Abril de 2005.
AGENTE DE DEFESA CIVIL EM TURNO DE REVEZAMENTO
Medida Provisória n° 494 de 02 de julho de 2010; Decreto n° 7.257 de 04 de agosto de 2010;
Política Nacional de Defesa Civil, 2007; Sistema Nacional de Defesa Civil; Departamento da
Defesa Civil e suas responsabilidades, planos de contingência; Segurança e Saúde
ocupacional; Noções de geologia, meteorologia e hidrologia (micro bacias, acidentes
geográficos, escorregamentos, influência das chuvas, enchentes); Atitudes de Liderança;
Desastres e riscos ambientais; Interpretação de plantas e acidentes geográficos, topografia,
croquis, mapas; Tipos de solos e peculiaridade dos solos; Comunicação persuasiva; Introdução
Informática, mapas/GPS para saber buscar no sistema; Esferas do poder, relacionamento
intersetorial; Interpretação de leis, conhecimentos de legislação pública; Legislação ambiental;
Gestão de conflitos; Recursos e Projetos dos Ministérios das Cidades, políticas públicas;
Questões sociais, psicológicas (comportamental); Estruturas de contenção (gabeão, muro,
utilização dos recursos); Cidadania; Noções de planejamento das ações de defesa civil:
prevenção, preparação, respostas aos desastres e reconstrução, conceitos, tipos e
classificações de desastres; Educação ambiental; Prevenção de acidentes domésticos;
Montagem e coordenação de abrigos; Noções de primeiros socorros.
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Algoritmos e Estruturas de Dados: Fundamentos de lógica de programação: tipos de dados;
operadores; expressões; estruturas de controle e repetição; fluxogramas e diagramas de bloco.
Estruturas de dados homogêneas e heterogêneas: vetores e matrizes, registros, listas, filas,
pilhas e árvores; métodos de busca e ordenação; recursividade; funções e procedimentos:
variáveis locais e globais; utilização de parâmetros. Programação Orientada e Objetos:
fundamentos; classes concretas e abstratas; interfaces; objetos; atributos; métodos; herança;
polimorfismo; encapsulamento; construtores e destrutores. Linguagens de programação: Java,
Delphi, Object Pascal. Desenvolvimento para web: Linguagem PHP, HTML, xHTML, XML,
CSS,
JAVASCRIPT. Redes de Computadores: Arquiteturas de rede; Topologias;
Equipamentos de conexão e transmissão; Modelo OSI da ISO; Arquitetura e protocolos
TCP/IP; Nível de aplicação TCP/IP: DNS, FTP, NFS, TELNET, SMTP, HTTP e SNMP.
Ambiente Microsoft Windows 2000/2003/2008: instalação e suporte de TCP/IP, DHCP, DNS;
Active Directory, IIS, Terminal Service; Serviços de arquivo e impressão em rede. Norma ISO
27001. Desenvolvimento de Sistemas. Processo de Software. Linguagem de Modelagem
Unificada (UML). Garantia de Qualidade de Software. Técnicas de Teste de Software. Banco
de Dados: Conceitos e arquitetura de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SQL
SERVER 2005); Modelagem de dados e projeto lógico de banco de dados relacional; a
linguagem SQL; Controle de transações; Indexação e hashing; Processamento da consulta;
Controle de concorrência. Segurança Computacional: criptografia simétrica e assimétrica;
assinatura digital, certificado digital, características do DES, AES e RSA; funções hash (MD5 e
SHA-1). Hardware: Dispositivos de Armazenamento, Gerenciamento de Memória, Tipos de
Memória, Dispositivos de Entrada e Saída, Placa Mãe, Interfaces paralela, serial, IDE, USB.
Configuração de Microcomputadores. Microprocessadores, Barramentos.
ARQUITETO
Projeto de arquitetura: 1.1 Métodos e técnicas de desenho e projeto. 1.2 Programação de
necessidades físicas das atividades. 1.3 Noções de Topografia e condições do terreno: relevo,
cortes, aterros, taludes naturais e arrimadas, lotes e construções vizinhas. 1.4 Controle
ambiental das edificações (térmico ,acústico e luminoso). 1.5 Princípios e normas relacionados
à acessibilidade arquitetônica; Gestão democrática e planejamento participativo: 2.1
Relações do planejamento com o desenho e o projeto urbano. 2.2 A paisagem, o
paisagismo e o meio ambiente. 2.3 Infra-estrutura urbana. 2.4 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. 4.1 Projetos de reurbanização de áreas: praças, favelas,
prédios, fachadas, sistemas viários, parques, complexos poliesportivos, habitação
popular; Acompanhamento de obras. 5.1 Construção e organização do canteiro de
obras. 5.2 Coberturas e impermeabilização. 5.3 Esquadrias. 5.4 Pisos e
revestimentos: noções sobre impermeabilização, concreto aparente, argamassas,
pedras, cerâmicas, pintura e gesso; Legislação: 6.1 Normas técnicas, legislação
profissional; Informática aplicada à arquitetura. 7.1 Desenvolvimento de projetos no sistema
AUTO CAD 2000.
ASSISTENTE SOCIAL
Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; Serviço Social e
formação profissional; A dimensão política da prática profissional; Pesquisa em Serviço Social.
Metodologia do Serviço Social; Desafios do Serviço Social na contemporaneidade; Atuação do
Serviço Social na administração de políticas sociais; Planejamento. Estratégico. Participativo;
Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal; Ética Profissional. O projeto éticopolítico-profissional do Serviço Social. A Ética aplicada à ação profissional na política de
Saúde; Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência Social;
Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei
nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso; Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do Município Mandaguari; Noções
básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; edital, comunicação interna, protocolo, arquivos,
elaborar e datilografar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos; Constituição
Federal; Noções básicas de atendimento ao público; Boas maneiras, comportamento no trabalho
e relações humanas; Noções básicas de informática.
AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Parasitologia. Relação dos parasitas com os hospedeiros. Protozoários. Cogumelos e Fungos.
Métodos de exames. Esterilização. Metazoários – Helmitos. Bactérias. Seres Vivos. Remessas
de material para Exames em outros Laboratórios. Preparação do instrumental para a coleta do
material a ser analisado. Diluição de material para realização de diversos exames. Métodos de
Coloração. Confecção de lâminas. Boas práticas laboratoriais. Lavagem de materiais.
Anitização.
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo; Preparo e manutenção das salas de
atendimento com suprimento do material necessário; Isolamento no campo operatório;
Manipulação e classificação de materiais odontológicos; Revelação e montagem de radiografias
intra-orais; Preparo do paciente para o atendimento; Auxílio no atendimento: instrumentação do
cirurgião-dentista e/ou técnico de higiene bucal junto a cadeira operatória; Aplicação de métodos
preventivos para controle de cárie dental e doenças periodontais; Orientação ao paciente sobre
higiene bucal. Confecção de modelos em gesso; Esterilização de Material; Conhecimentos
Básicos de funcionamento de uma clínica odontológica e dos equipamentos, instrumentais e
materiais nela utilizados; Instrumentação de Materiais
AUXILIAR/TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da administração de
medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farma coterapia; Condutas do Técnico de
Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente
Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma
venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio
(conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Conselho Regional de
Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício Profissional;
Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da
Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de
colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e
Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; Ética:
Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas;

Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à
Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Procedimentos
técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração de medicamentos por via
oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para exames: sangue, fezes, urina e escarro,
curativos; Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção e controle de
infecções; primeiros socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências;
Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardiopulmonar. Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos
Humanos, Funcionamento e Assistência Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e
pós operatórios.
BIÓLOGO
Origem da Vida – Citologia e histologia – Reprodução e desenvolvimento. Genética; Evolução;
Fisiologia Humana; Biologia Molecular e Celular. Gametogênese; Divisões Celulares: Fisiologia
Comparada; Genética. A célula, um sistema eficiente; A diversidade da vida (os cinco Reinos);
Parasitismo, uma estratégia de vida. Vida e composição química dos seres vivos; Princípios de
Ecologia; Origem da vida; Embriologia e histologia animal. Educação ambiental e movimentos
sociais na construção da cidadania ecológica e planetária; Crise ambiental, educação e
cidadania; Autonomia intelectual; o cinismo da reciclagem.
CONTADOR
Lei 8.666/93 e alterações – Lei de Licitações. Lei 101/2000 e alterações – Lei de
Responsabilidade Fiscal. Lei 4320/64. Constituição de 1988 – Finanças Públicas. Finanças
públicas na constituição de 1988. Atividade financeira do Município: conceitos, características e
finalidades. Direito financeiro: conceito e delimitação. Orçamento Público: conceito, espécies,
natureza jurídica, elementos essenciais, classificação, princípios orçamentários, vedações
constitucionais, normas gerais do Direito Financeiro ( Lei nº 4.320 de 17/03/1964; fiscalização e
controle interno e externo dos orçamentos). Despesas públicas: conceito, aspectos jurídicos e
econômicos, classificação, processamento, autorização, empenho, liquidação e pagamento.
Despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos sociais da dívida, outras despesas
correntes, investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida. Receita pública:
conceito, classificação, fontes e estágios. Receita Corrente Líquida. Crédito Público e Dívida
Pública. Créditos adicionais: suplementares, especiais e extraordinários e fontes para sua
abertura. Reserva de Contingência. Despesas de exercícios anteriores. Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101 de 4/5/2000): Princípios e objetivos; Disposições
preliminares; Planejamento; Receita pública; Despesa pública; Transparência; Controle e
fiscalização; Transferências voluntárias; Destinação de recursos para o setor privado, dívida e
endividamento; Gestão patrimonial; Disposições finais e transitórias. Relatório Resumido da
Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal para Estados e Municípios exigidos pela
Lei 101/00 (LRF). Sistema Integrado de Administração Financeira para os Estados e
Municípios – SIAFEM: conceito, objetivos, principais documentos. Portaria 448 STN. Resolução
TCE – Provimento 29/94.
ELETRICISTA
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 eletricista. Noções básicas de atendimento ao público.
ENFERMEIRO 40 HORAS SEMANAIS
Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à saúde. Prevenção e
controle de infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem na detecção e no controle
de doenças; Introdução à Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos legais e
éticos de exercício da Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem;
Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos
distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos, imunológicos,
musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da pele. Atuação de enfermagem
em Centro Cirúrgico e em Central de Material; Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria:

Atendimento de enfermagem à saúde materno–infantil e pediatria: pré–natal, parto e puerpério e
período neonatal; Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de Saúde – SUS; Saúde da
Criança e do Adolescente-Puericultura, Controle, Intervenções da Enfermagem na Assistência à
Criança no aspecto preventivo e curativo: Doenças preveníveis por imunização: vacinas (rede de
frio e esquema do Ministério da Saúde, Administração e Validade). CCIH.
ENFERMEIRO EM TURNO REVEZAMENTO
Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à saúde. Prevenção e
controle de infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem na detecção e no controle
de doenças; Introdução à Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos legais e
éticos de exercício da Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem;
Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos
distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos, imunológicos,
musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da pele. Atuação de enfermagem
em Centro Cirúrgico e em Central de Material; Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria:
Atendimento de enfermagem à saúde materno–infantil e pediatria: pré–natal, parto e puerpério e
período neonatal; Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de Saúde – SUS; Saúde da
Criança e do Adolescente-Puericultura, Controle, Intervenções da Enfermagem na Assistência à
Criança no aspecto preventivo e curativo: Doenças preveníveis por imunização: vacinas (rede de
frio e esquema do Ministério da Saúde, Administração e Validade). CCIH.
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
Aqüicultura. 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
Resolução RDC nº. 50/2002 – Anvisa. Perícias, Avaliações, Vistorias De Bens Móveis E
Imóveis - Conceitos Básicos. Finalidade De Cada Ato. Metodologias Empregadas. Perícias Em
Processos Judiciais. Projeto De Obras De Edificação: Arquitetônico, Estrutural, Instalações
Elétricas E Hidrossanitárias - Interpretação De Plantas. Documentos Descritivos:
Discriminações Técnicas, Cadernos De Encargos, Especificações Técnicas. Legislação E
Normas Técnicas. Orçamento De Obras - Aproximados: Por Área, Por Unidade. Discriminados:
Composições Unitárias De Custo; Levantamento De Quantitativos; Cálculo De Custo: Custos
Diretos, Leis Sociais, Bdi. Programação De Obra - Programação Temporal: Gráfico De Gantt,
Redes Pert/Cpm, Linha de Balanço. Programação Físico-Financeira. Materiais De Construção Aglomerantes: Gesso, Cal, Cimento Portland. Agregados. Argamassa: Dosagem, Traços Para
Aplicação. Concreto: Moldado No Local - Dosagem, Tecnologia De Concretos; Peças PréMoldadas - Componentes Estruturais, Blocos. Aço: Para Concreto Armado, Perfis Estruturais.
Madeira. Materiais Cerâmicos: Tijolos e Blocos Para Revestimento De Pisos E Paredes. Vidros.
Tintas e Vernizes. Execução Da Obra - Sondagens. Locação Da Obra. Canteiro De Obras:
Instalações Provisórias, Instalações E Equipamentos De Proteção E Segurança, Depósitos e
Armazenamento De Materiais, Equipamentos E Ferramentas. Fundações. Escavações.
Escoramentos. Estruturas Em Concreto Armado. Alvenarias. Esquadrias. Coberturas.
Impermeabilização. Revestimento e Acabamento De Pisos E Paredes. Fiscalização De Obras Acompanhamento De Cronograma Físico-Financeiro. Controle Da Execução De Serviços.
Medições De Serviços e Emissão De Faturas. Patologia Das Edificações - Estruturas Em
Concreto Armado. Revestimentos. Instalações. Coberturas: Telhados e Terraços. Impacto

Ambiental De Projetos Contratos - Tipos. Licitações E Contratos Administrativos. Índices De
Atualização De Custos Na Construção Civil. Noções de Código de Obras, Lei de Zoneamento e
Código de Posturas do Município de Mandaguari. Noções Gerais Sobre as Atribuições Do
Cargo.
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO
Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle
de qualidade. Imunologia - Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos. Anticorpos:
Imunidade humoral, Imunidade celular. Sistema complemento. Imunologia nas doenças nas
doenças infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: reações de
precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes imunoenzimáticos. Testes
sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas, toxoplasmose, citomegalovírus,
rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia – técnicas de esterilização, coleta,
transporte e processamento de amostras para exames microbiológicos. Métodos de coloração
utilizados em microbiologia. Características morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de
estafilococos, estreptococos, enterobactérias, bacilos gram negativos não fermentadores.
Neisseria, Haemophilus, Hemocultura, Coprocultura, exame microbiológico do liquor. Testes de
sensibilidade aos animicrobianos. Parasitologia – Ciclo vital dos principais parasitos de
importância para o homem. Métodos para diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos
intestinais e parasitos do sangue e tecidos. Hematologia – Realização e interpretação do
hemograma. Alterações da série eritroide. Principais anemias. Hemoglobinopatias mais
freqüentes. Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral. Leucemias. Testes
diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação sangüínea ABO/Rh. Teste de Coombs.
Prova cruzada. Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica – Valores de referência. Função
renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. Carboidratos: classificação dos
carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. Lipídeos: metabolismo e
métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e doseamento. Proteínas específicas:
classificação e métodos de dosagem. Função hepática: correlação com enzinas séricas,
metabolismo da bilirrubina, métodos laboratoriais, correlações clínico-patológicas. Enzimologia
clínica: princípios, correlações clínico-patológicas. Função endócrina: hormônios tireoideanos e
hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro.
Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas. Urinálise – Coleta, testes químicos,
testes físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento. FarmacologiaInterações medicamentosas, agonistas, atagonistas, bloqueadores neuromusculares,
anestésicos, antiinflamatórios, cardiotônicos, anti-hipertensivos e antibióticos. Farmacotécnica formas farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica,
formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Farmácia hospitalar- estrutura, conceito
e objetivos, controle de estoque de medicamentos, manipulação de formas, controle de
infecção hospitalar. Código de Ética Farmacêutica. 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.
FISCAL DE OBRAS E POSTURA
Lei Orgânica do Município de Mandaguari; 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; Noções básicas de Informática.
FISCAL DE TRIBUTOS
Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos, Fato Gerador; Isenção dos contribuintes;
Responsabilidade tributária; Lei 8666/93; Contribuição de Melhoria, Hierarquia, Código de Postura
Municipal; Código Tributário Nacional; Código Tributário Municipal; Constituição Federal; Noções
básicas de informática; Noções básicas de atendimento ao público.
FISCAL PROCON
Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei
Orgânica do Município Mandaguari-Pr; Lei de Licitações; Constituição Federal; Lei nº 4320/64;
Noções básicas de Direito Administrativo; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo;
edital, comunicação interna, protocolo, arquivos, atas, circulares, memorandos; Boas maneiras,

comportamento no trabalho e relações humanas; Noções básicas de informática. Atividades
específicas de acordo com as atribuições do cargo.
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conhecimento sobre Ações e Atribuições do Fiscal Sanitário; Conhecimento sobre Processo
Administrativo (Infração, intimação, termo de ciência, interdição, etc); Conhecimento sobre
Alimentos; DTA (doenças transmitidas por alimentos); Surtos Endêmicos; Conhecimento sobre
Zoonoses, animais peçonhentos (lonomia, aranha marrom, aranha armadeira, escorpiões e
cobras); Conhecimento sobre dengue, leptospirose e demais doenças veículadas por água e
alimentos; Leis Federais nºs. 8080/90, 6437/77, 9782/99, 5991/73; Noções de risco em
epidemiologia e Saúde da Família; Conhecimento sobre coleta de água e alimentos, e como
informar uma confecção de caixa séptica, sumidouro, desindetização, limpeza de caixas de água;
Código Sanitário Estadual; Noções de atendimento ao público e gerenciamento de conflitos;
Conhecimento sobre Ações e Atribuições da Vigilância Sanitária.
FISIOTERAPEUTA
Fisioterapia Respiratória; Hemiplegia no Adulto: Avaliação e Tratamento; A deficiência motora
em pacientes com paralisia cerebral; Psicomotricidade – Teoria e Prática; Desenvolvimento
normal e seus desvios no lactente- diagnóstico e tratamento precoce do nascimento até o 18º
mês; Fisioterapia na Ortopedia e na Medicina do Esporte; Ortopedia e Traumatologia:
princípios e prática; Fisioterapia Cardiopulmonar; Tratado de Medicina Física e Reabilitação de
Krusen; Fisioterapia: Avaliação e Tratamento; Fisioterapia em pediatria; Paralisia CerebralAspectos práticos; Fisioterapia Neurológica.
FONOAUDIÓLOGO
Audição: - Anatomia e fisiologia da audição; - Desenvolvimento normal da audição e da
linguagem; - Avaliação auditiva no adulto e na criança; - Inspeção do meato acústico externo,
audiometria, imitância acústica (fundamentos, técnicas, interpretação de resultados, patologias,
conduta e discussão de casos); - Triagem auditiva em escolares; - Avaliação eletro fisiológicaEOA, BERA; - Processamento auditivo central; - Aparelhos auditivos: Princípios gerais na
indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos. Voz: - Anatomia e fisiologia dos órgãos
envolvidos na fonação; - Desenvolvimento da fonação; - Avaliação perceptual e acústica da
voz; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias funcionais; - Atuação fonoaudiológica nas
disfonias presentes na infância e terceira idade; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias
neurológicas; - Atuação fonoaudiológica nas seqüelas de cirurgia de cabeça e pescoço.
Linguagem: - Desenvolvimento da linguagem oral na criança; - Desenvolvimento da linguagem
escrita; - Percepção auditiva e de fala. Fundamentos da lingüística; - Atuação fonoaudiológica
nos distúrbios de linguagem escrita; - Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e
linguagem relacionados ao crescimento e desenvolvimento; - Atuação fonoaudiológica nos
distúrbios de fala e linguagem relacionados ás lesões cerebrais. Motricidade Oral: Crescimento maxilofacial; - Amadurecimento das funções orofaciais; - Sistema
estomatognático; - Aleitamento materno no desenvolvimento da motricidade oral; Acompanhamento fonoaudiológico em pacientes portadores de fissura lábio palatal; - Disfagiaavaliação e tratamento.
GESTOR EM MEIO AMBIENTE
Conceitos ambientais; O estado do mundo; Economia ecológica; A variável ambiental nas
organizações; Prevenção de poluição; Valorização, eliminação/tratamento de resíduos sólidos,
líquidos e gasosos; Gestão ambiental (ISO 14001); A variável ambiental na concepção de
materiais e produtos (eficiência energética, escolha de materiais, produção, embalagem,
transporte, resíduos, utilização, reciclagem). Noções básicas de informática. Noções básicas
de atendimento ao público.
MÉDICO CARDIOLOGISTA
1. Semiologia cardíaca (história e exame físico nas doenças cardiovasculares; 2.
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, manifestações clínicas, tratamento, prognóstico e
prevenção das seguintes doenças: doenças cardiovasculares (hipertensão arterial sistêmica,
cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias, miocardites agudas e crônicas,
valvulopatias, arritmia cardíaca, endocardite infecciosa, febre reumática, cardiopatias
congênitas acionóticas, doenças do pericárdio); doenças da aorta, carótidas e outras artérias

periféricas; 3. Acidentes vasculares cerebrais; 4. Trombose venosa profunda e embolia
pulmonar; 5. Acometimento do sistema cardiovascular nas colagenoses (artrite reumatóide,
lúpus eritematosos sistêmico, esclerose sistêmica, poliarterite nodosa), nas doenças
metabólicas endócrinas e nutricionais; 6. Sincope – etiologia e tratamento; 7. Choque:
hipovolêmico,
cardiogênico,
vasogênico;
8.
Parada
cardíaca
e
ressuscitação
cardiorrespiratória. Outras emergências e urgências cardiovasculares; 9. Arteriosclerose,
etiopatogenia e principais consequências cardiovasculares; 10. Fatores de risco para doença
cardiovascular arteriosclerotica, importância, significado epidemiológico e abordagem
preventiva; 11. Hipertensão pulmonar primária e secundária; 12. Distúrbios hidroeletrolíticos e
ácidos básicos; 13. Dislipidemias; 14. Indicações e interpretações críticas dos seguintes
exames complementares em Cardiologia: eletrocardiografia convencional, eletrocardiografia
dinâmica (Holter), eletrocardiologia de esforço (teste ergométrico), ecocardiografia
uni/bidimensional com Doppler, ecocardiografia de estresse, cateterismo cardíaco
(cinecoronariografia e estudo hemodinâmico, cardiológica nuclear, monitoração ambulatorial da
pressão arterial (MAPA), estudo eletrofisiológico; 15. Urgência e emergência em cardiologia.
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.
MÉDICO CLINICO GERAL - PLANTONISTA
Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da criança, do
adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas relativos às doenças
ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Elaboração em equipe do perfil
epidemiológico e das estratégias de ação para a promoção, prevenção e recuperação da saúde.
Planejamento e programação em saúde. Implementação do sistema de referência e contrareferência. Doenças de notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença
Sexualmente Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho respiratório.
Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. Metabolismo e endocrinologia.
Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na Atenção Básica. Atendimento às urgências de
média e baixa complexidade. Política de saúde mental – Reforma Psiquiátrica.
MÉDICO CLINICO GERAL - 20 HORAS
Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da criança, do
adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas relativos às doenças
ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Elaboração em equipe do perfil
epidemiológico e das estratégias de ação para a promoção, prevenção e recuperação da saúde.
Planejamento e programação em saúde. Implementação do sistema de referência e contrareferência. Doenças de notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença
Sexualmente Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho respiratório.
Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. Metabolismo e endocrinologia.
Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na Atenção Básica. Atendimento às urgências de
média e baixa complexidade. Política de saúde mental – Reforma Psiquiátrica.
MÉDICO DERMATOLOGISTA
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. SUS Princípios e Diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. 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,
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.
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Alterações Menstruais: Amenorréias; hemorragia disfuncional; ciclo menstrual. Planejamento
familiar: anticoncepcional oral injetável (mensal e trimestral); método de barreira e natura; DIU;
anticoncepção na amamentação; anticoncepção na adolescência; anticoncepção de
emergência e cirúrgica. Climatério: perimenopausa; terapia de reposição hormonal;
osteoporose; sexualidade. Infecções: DST; doença inflamatória pélvica; HIV; papilomavírus.
Mastologia: prevenção de câncer de mama; rasteio do câncer de mama; lesões benignas e
malignas. Patologias benignas do útero: miomas; endometrioses; dismenorreia; dor pélvica;
incontinência urinária. Operações ginecológicas: curetagem; prolapsos; histerectomia e
tumores anexais. Gravidez: diagnóstico; laboratório pré natal; propedêutica básica. Parto:
assistência e mecanismo do parto normal, cesariana. Puerperio: normal; planejamento familiar;
amamentação; infecções psicoses. Patologias da gravidez: aborto; hiperemese; sangramentos;
hipertensão arterial; diabetes na gravidez e infecções. Medicina fetal: crescimento e
desenvolvimento; cardiotocografia; ultra-sonografia; maturidade fetal e vitalidade. 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.
MÉDICO NEUROLOGISTA
1. Neurologia funcional. 2. Fisiologia e farmacologia do sistema nervoso. 3. Síndromes
neurológicas
e
exame
físico
neurológico.
4.
Exames
complementares
em
neurologia/neurocirurgia. 5. Avaliação diagnóstica: exames de imagem (ressonância
magnética,
tomografia,
Doppler);
interpretação
de
exames
neurofisiológicos:
eletroneuromiografia, eletrencefalografia, potenciais evocados, polissonografia, análise
laboratorial do líquido cefalorraquidiano. 6. Cefaléias primárias. 7. Epilepsia e estados
convulsivos. 8. Doenças cerebrovasculares e medulares. 9. Traumatismo craniano e
raquimedular. 10. Mielopatias não traumáticas. 11. Esclerose múltipla e outras doenças
desmielinizantes. 12. Doenças do neurônio motor. 13. Doenças degenerativas do sistema
nervoso. 14. Demências. 15. Doenças infecciosas e parasitárias. 16. Doenças do
desenvolvimento neuro-psicomotor; 17. Doenças do sistema extrapiramidal; 18. Doenças
digestivas: esclerose lateral amiotrófica, Waming-Hoffman, Kugelberg-Walender, Siringomielia;
19. Doenças do sistema nervoso autônomo: hipotensão ortostática neurogênica, neuropatias
autonômicas, disautonomia familiar e bexiga neurogência; 20. Neuropatia periférica e
radiculopatias.. Dor neuropática; 21. Miopatias. 22. Miastenia gravis e outras doenças da
junção mioneural. 23. Doenças neurológicas hereditárias. 24. Neuropediatria. 25.
Manifestações psiquiátricas nas doenças neurológicas. 24. Neuroftalmologia. 26.
Manifestações neurológicas de doenças sistêmicas. 27. Epidemiologia em neurologia. 28.
Abordagem interdisciplinar nas doenças neurológicas. 29. Ataxias adquiridas e hereditárias.
30. Espasticidade; 31. Urgência e emergência. 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.
MÉDICO OFTALMOLOGISTA
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. Neuro-oftalmologia:
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. Técnica cirúrgica. 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.
MÉDICO ORTOPEDISTA
Afecções ortopédicas comuns na Infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite: fase
aguda e crônica. Tuberculose óteo-articular. Paralisia obstétrica. Osteomielite aguda e crônica.
Pioartrite. Ortopedia em geral; branquialgias, artrite degenerativa da coluna cervical; síndrome
do escaleno anterior e costela cervical. Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite degenerativa
da coluna lombo-sacra; hérnia de disco; espondilose. Tumores ósseos benignos e malignos.
Fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar. Fratura da pélvis. Fratura do
acetábulo. Fratura e luxação dos ossos dos pés. Fratura e luxação do joelho. Lesões meniscais
e ligamentares. Fratura diafisária do fêmur. Fratura Transtrocanteriana. Fratura do colo do
fêmur, do ombro; da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero: da extremidade distal
do úmero. Luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio. Fratura e luxação da Monteggia.
Fratura diafisária dos ossos do antebraço. Fratura de Colles e Smith. Luxação do carpo.
Fratura do escafóide carpal. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana.
Ferimento da mão.
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
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 tratamento das glândulas salivares, cavidade
bucal, faringe e laringe. Distúrbios da fala e da linguagem. Alergia em Otorrinolaringologia.
MÉDICO PEDIATRA
Afecções de Vias Aéreas na Infância. Infecção do Trato Urinário na Infância. Cuidados Primários
na Infância: Crescimento e Desenvolvimento. Aleitamento Materno. Imunização. Doenças
Diarréicas e Terapia de Reidratação Oral. Dermatoses na Infância. Parasitoses Intestinais na
Infância. Doenças Infecciosas: Intra-Útero e de maior Relevância em Saúde Pública. Acidente
com Animais Peçonhentos. Sinais e Sintomas mais Freqüentes em Pediatria – Diagnósticos
Diferenciais: Dor Abdominal; Hematúria; Cefaléia; Linfadenomegalia; Dor em Membros Inferiores;
Acidentes na Infância. Parada Cardiorespiratória: Manejo Terapêutico. Convulsão. Políticas de
Saúde: Leis 8.080/90 e 142/90. Ética e Bioética Médica. 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.
MÉDICO PSIQUIATRA
Transtornos mentais orgânicos. Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso
de substancia psicoativa. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtornos do
humor [afetivos]. Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoforme. Síndromes
comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos. Transtornos de
personalidade e de comportamentos em adultos. Retardo mental. Transtornos do
desenvolvimento psicológico. Transtornos emocionais e de comportamento com início
usualmente ocorrendo na infância e adolescência. Legislação. 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.
MÉDICO RADIOLOGISTA
Código de ética médica; questões sobre o SUS; Princípios físicos de obtenção dos exames:
Radiografia,Tomografia
Computadorizada,
Ressonância
Magnética,
Mamografia.
Conhecimentos da fisiopatologia e semiologia nos exames radiográficos simples e

contrastados em todos os orgãos e sistemas(ex. SNC, Sistema urinário,Sistema músculo
esquelético, sistema cardiovascular,ginecologia e obstetrícia).
MÉDICO UROLOGISTA
Anomalias congênitas urológicas. Tumores de bexiga. Tumores de rins. Traumatismo de uretra
e bexiga. Tumores de próstata. Infecções urinárias. Litíase renal. Reflexo vésico ureteral.
Criptorquidia. D.S.T./AIDS. Epidemiologia. Impotência sexual. Hidrocele. Patologias escrotais.
Hidronefrose. Métodos de esterilização definitiva: vasectomia. Planejamento familiar.
MÉDICO VETERINÁRIO
Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de
interesse na produção de alimentos; Defesa Animal: diagnóstico, prevenção e controle; Doenças
de notificação obrigatória; Conhecimentos básicos de epidemiologia, análise de risco,
bioestatística; Desenvolvimento de programas sanitários; Clínica médico-veterinária; Inspeção
industrial e sanitária de produtos de origem animal: boas práticas de fabricação e análise de
perigos e pontos críticos de controle; Métodos de amostragem e análise; Produtos de origem
animal; Produtos de alimentação animal; Fiscalização de produtos de uso veterinário; Soros,
vacinas e antígenos (biológicos); Antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos; Controle da
produção de soros, vacinas e antígenos para salmonelose, microplosmose, newcastle, brucelose,
raiva, peste suína e febre aftosa; Ensaios de segurança (inocuidade, esterilidade e eficiência)
para produtos injetáveis; Análises microbiológicas em produtos de origem animal e de alimentos
para animais; Análise físico-química de produtos de origem animal e de alimentos para animais;
Análise centesimal; Cromatografia líquida de alta eficiência para análise de corantes e vitaminas
em leite; Absorção atômica; Noções básicas de biossegurança; Higiene de alimentos - zoonoses;
Doenças transmitidas por alimentos; Identidade e qualidade de alimentos; Legislação federal –
Defesa Sanitária Animal; Inspeção de produtos de origem animal; Alimentos para animais;
Produtos veterinários; Programas sanitários básicos; Noções básicas de Inseminação Artificial.
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 organolipticas, 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 epidemologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéicocalórica, anemias e carências nutricionais; Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em
programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional; Epidemologia da desnutrição
protéico-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.
ORIENTADOR SOCIAL
História Social da criança e da família. Sistema educacional brasileiro. A educação nos dias
atuais. História dos movimentos sociais e mobilização social. Exclusão social. Sistema de
garantia de direitos da criança e do adolescente. Proteção integral: políticas integradas.
Conselho de direitos: o que é, o que faz. Conselho Tutelar: o que é, o que faz. Crianças e

adolescentes e famílias em situação de rua. Ato infracional e suas vicissitudes. Álcool,
tabagismo, outras drogas e redução de danos. Ética profissional. Direitos da Criança e do
Adolescente, Pessoa com Deficiência e Idoso. Conhecimentos básicos sobre ECA, LOAS, e da
Política Nacional dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência Noções básicas de
informática. Noções básicas de atendimento ao público.
PSICÓLOGO
Parâmetros para o funcionamento do SUS; A psicologia como ciência. Diferentes escolas,
diferentes campos de atuação e tendências teóricas; Métodos e técnicas de Avaliação
Psicológicas; 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/AIDS; Psicologia Institucional e processo grupal;
Código de Ética profissional do Psicólogo. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei
nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de
1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002.
RECEPCIONISTA REVEZAMENTO
Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, comportamento no ambiente de
trabalho, organização do local de trabalho; Normas e equipamentos de segurança atinentes ao
exercício do respectivo cargo: Noções básicas de atendimento ao público; Noções básicas de
informática.
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). Princípios das Práticas e regras
oficiais de esportes para crianças, adultos e idosos. 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.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
A segurança e a saúde no trabalho nos diplomas legais vigentes no país. Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988. Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Normas
Regulamentadoras, aprovadas pela Portaria Mtb nº 3.214, de 08 de junho de1978 e alterações.
Responsabilidade civil e criminal em matéria de segurança e saúde no trabalho. Antecipação,
reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Acidente do Trabalho: conceito,
causas, custos, registro,análise e prevenção dos acidentes do trabalho – Lei nº 8.213/91.
Ergonomia e Prevenção e Combate a Incêndios.
TÉCNICO AGROPECUÁRIA
Conhecimentos Específicos: Solo: constituição, principais propriedades físicas e químicas,
importância da matéria orgânica, água e solo. Fertilidade e adubação: elementos essenciais às
plantas, sintomas de deficiência e excesso dos principais nutrientes nas plantas, corretivos
fertilizantes (finalidade, emprego, identificação dos principais tipos, cálculos de misturas).
Conservação do solo: erosão (efeitos nocivos e controle), demarcação de curvas de nível.
Irrigação e drenagem: identificação dos principais tipos de irrigação e empregos, importância e
emprego da drenagem. Sementes: qualidade de uma boa semente, cuidados com o
armazenamento, testes de germinação e amostragem importantes para a determinação da
qualidade. Sementeiras e viveiros: técnicas de construção de canteiros, fumigação de leitos,
produção de mudas (semeadura, repicagem, raleamento e transplantio), produção de mudas em
copinhos de papel e bolsas plásticas, técnicas de propagação vegetativa, enxertia (identificação
de tipos e usos). Pomares e hortas: instalação e cuidados com uma horta e pomar, classificação
de pomares e hortas, poda de plantas frutíferas. Paisagismo. Identificação e controle das
principais ervas daninhas, principais tratos culturais em plantas ornamentais. Fitotécnia:

identificação e uso dos principais equipamentos e ferramentas destinados aos cuidados com as
plantas nas hortas, pomares e paisagismo. Defensivos agrícolas: identificação e noções sobre
grau de toxidade, técnicas de aplicação (cuidados, época, intervalo e equipamentos de aplicação
e proteção. Tecnologia da produção (noções gerais), hortaliças e fruticultura. Zootecnia especial
(noções gerais sobre manejo), apicultura, avicultura (galinhas e codornas), suinocultura.
Engenharia rural: determinação de áreas e volumes. Cálculo de área. Bovino de corte
(cruzamento industrial, vacinação, principais doenças e controle, sistema de criação e raças);
Bovino de leite (cruzamento, vacinação, vias de aplicação de vacina, sistema de criação,
doenças, inseminação artificial e raças).
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Lei nº 4.320/64 (normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços); Lei nº 8.666/93 (e suas alterações) – Licitações; Lei nº 101/2000 – Lei
de Responsabilidade Fiscal; Emendas Constitucionais nº 19, nº 20, 29 e nº 41 e 53;
Conhecimentos básicos sobre Contabilidade Comercial; Conhecimentos básicos sobre
Contabilidade Pública; Lei Orgânica do Município Mandaguari; Constituição Federal (Título VI
– Da Tributação e do Orçamento); Siops – Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos
em Saúde – Implantado pela Portaria Conjunta MS/ Procuradoria Geral da República nº 1163,
de 11 de outubro de 2000, posteriormente retificada pela Portaria Interministerial nº 446, de 16
de março de 2004; Siope – Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação –
implantado pela Portaria MEC, nº. 006 de 20 de Junho de 2006; Sistn – aprovado pela Portaria
633 de 30 de agosto de 2006, do Ministério da Fazenda – Tesouro Nacional; Lei Federal nº.
10028/2000; Leis do Fundeb, Medida Provisória 339/2006; Lei Federal 8689/1993; Noções
básica de informática.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TURNO DE REVEZAMENTO
Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da administração de
medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farma coterapia; Condutas do Técnico de
Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente
Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma
venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio
(conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Conselho Regional de
Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício Profissional;
Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da
Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de
colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e
Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; Ética:
Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas;
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à
Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Procedimentos
técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração de medicamentos por via
oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para exames: sangue, fezes, urina e escarro,
curativos; Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção e controle de
infecções; primeiros socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências;
Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardiopulmonar. Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos
Humanos, Funcionamento e Assistência Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e
pós operatórios.
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
Sistema operacional Windows 98, ME, 2000/XP, Vista e Seven. Conhecimento sobre o pacote
Microsoft Office 2003 e 2007(Word, Excel, PowerPoint e Access). Open Office, Broffice,
Hardware-componentes de microcomputadores. Dispositivos de armazenamento de dados.
Gerenciamento de memória principal e cachê. Tipos de memória. Dispositivos de entrada e saída.
Placa mãe interfaces paralela, serial, USB, IDE. Configuração de microcomputadores.
Microprocessadores. Barramentos. Onboard. Plug-and-play. Operação de computadores.
Impressoras Deskjet/laser, scanners, CD-ROM, DVD, e Modens. Proteção: princípios básicos,
alimentação AC/DC, aterramento, proteção de equipamentos e de sistemas de informática.
Software-básico, aplicativos e utilitários. Apoio na instalação e na atualização de softwares

antivírus. Redes de computadores e Internet. Conceitos. Terminologia. Objetivos. Redes: LAN,
MAN e WAN. Modelo OSI / ISO. Meios de transmissão: par trançado, fibra óptica e link de rádio.
Cabeamento estruturado. Topologias. Métodos de acesso. Tecnologias ethernet, fast ethernet,
FDDI, gigabit Ethernet, ATM e Wireless. Equipamentos para interconexão de redes. Fundamentos
da arquitetura TCP/IP. Redes públicas. Internet e intranet. Equipamentos: hubs, switches e
roteadores. Noções sobre instalação e operação de redes de computadores. Browser: Internet
Explorer e Firefox. Direitos de propriedades de Softwares-Lei de software. Assuntos relacionados
à sua área de atuação e ética no trabalho. Backup de Dados, Tipos de Backup, Compartilhamento
de arquivos.
TÉCNICO EM RAIO X
Princípios e Diretrizes da profissão; Ética profissional e responsabilidade; Conhecimentos básicos
de anatomia e fisiologia - ossos do crânio, face, coluna, tórax, membros superiores e inferiores,
órgãos do tórax e abdômen; Conhecimentos básicos de equipamentos radiológicos e seu
funcionamento - produção de Raio X, estrutura básica da aparelhagem fixa e portátil, câmara
escura; Exames contrastados; Conhecimentos de técnicas de utilização do Raio X;
Conhecimentos de técnicas de revelação e fixação e de elementos dos componentes químicos do
revelador e fixador; Legislação concernente ao operador de Raio X; Riscos e precauções equipamentos de proteção individual e coletiva; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de
19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002,
Programa de Controle de Infecção Hospitalar.
FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três
simples. Porcentagem e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Mandaguari; História
e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Mandaguari.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS A
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente
de trabalho; Organização do local de trabalho; Limpeza de vias públicas e praças municipais;
Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na realização
de limpezas em geral; Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos,
persianas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta de lixo e tipos
de recipientes; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade;
Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros.
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS B
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente
de trabalho; Organização do local de trabalho; Carregamento e descarregamento de mercadorias
de veículos em geral; Serviços de capina em geral; Limpeza de vias públicas e praças municipais;
Tarefas de construção; Instrumentos agrícolas; Serviços de lavoura; Aplicação de inseticidas e
fungicidas; Lavagem de máquinas e veículos; Limpeza de peças e oficinas; Produtos de limpeza,
sua utilidade e aplicação; Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal e com todo o
material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções de
primeiros socorros.
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.
CARPINTEIRO
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 carpinteiro. Noções básicas de atendimento ao público.
COVEIRO
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 coveiro. Noções básicas de atendimento ao público.
ELETRICISTA 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 eletricista de veículos. Noções básicas de atendimento ao público.
ENCANADOR
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 encanador. Noções básicas de atendimento ao público.
FUNILEIRO
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 funileiro. Noções básicas de atendimento ao público.
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.
JARDINEIRO
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 jardineiro. Noções básicas de atendimento ao público.
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 de veículos. Noções básicas de atendimento ao público.

MECÂNICO DE MOTOR DIESEL
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 mecânico de motor diesel. Noções básicas de atendimento ao público.
MOTORISTA CATEGORIA "D"
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; Manutenção e Limpeza de veículos.
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações,
Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito;
Operar veículos motorizados especiais, tais como: guindastes, máquinas de limpeza de rede de
esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, motonivelador, pá-carregadeira, trator de esteira e
outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas.
PEDREIRO
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 pedreiro. Noções básicas de atendimento ao público.
PINTOR DE OBRAS
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 pintor de obras. Noções básicas de atendimento ao público.
TELEFONISTA
Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, comportamento no ambiente de
trabalho, organização do local de trabalho; Normas e equipamentos de segurança atinentes ao
exercício do respectivo cargo: Noções básicas de atendimento ao público; Noções básicas de
informática.
TRATORISTA
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações,
Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito;
Operar veículos motorizados especiais, tais como: trator, implementos e outras máquinas
rodoviárias e executar outras atividades correlatas.
VIGIA
Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, comportamento no ambiente de
trabalho, organização do local de trabalho, noções básicas de vigilância, noções básicas de
atendimento ao público.

ANEXO II – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS
ADMINISTRADOR PÚBLICO
Planejar, dirigir e controlar sistemas, programas e projetos administrativos que envolvam
recursos humanos, financeiros, materiais, mercadológicos e de produção; Diagnosticar
condições ambientais internas e externas à instituição visando a sugestão e definição de
estratégias de ação administrativa e operacional; Participar da fixação da política geral e
específica da instituição em relação aos planos de desenvolvimento ou estabilização;
Assessorar os trabalhos e estudos sobre assuntos administrativos e operacionais; Estabelecer
processos e procedimentos gerais para os trabalhos relativos à administração das diferentes
áreas; Participar nos estudos de organização e métodos dos serviços; Assessorar nas
negociações com outras entidades, dentro das políticas da instituição; Sugerir mudanças com
base nos conhecimentos profissionais; Executar outras tarefas correlatas.
ADVOGADO
Representar o Município em juízo ou fora dele, nas ações em que este for parte,
acompanhando o processo e apresentando recursos em quaisquer instâncias, assim como
prestar assistência “interna corporis”; Estudar a matéria jurídica e de outra natureza,
consultando códigos e outros documentos, para adequar os fatos à legislação aplicada;
Solicitar complementação e apurar as informações levantadas, compilando os elementos
necessários e os procedimentos cabíveis aos fins objetivados pelo Município; Acompanhar o
processo em todas as suas fases e instâncias, requerendo seu andamento através de petições
específicas, para garantir seu trâmite até decisão final do litígio; Representar o Município em
juízo, comparecendo em audiências e tomar a sua defesa para pleitear em nome do interesse
da municipalidade; Examinar contratos e acordos jurídicos, acompanhando os processos
licitatórios; Informar expedientes que lhe forem encaminhados, dentro de sua área de atuação,
usando a forma e a terminologia adequadas ao assunto em questão; Emitir pareceres jurídicos
quando solicitados por órgãos da administração; Acompanhar, quando designado, os
processos disciplinares internos; Assessorar os administrados de primeiro e segundo escalões
acerca de questões jurídicas pertinentes ao Município; Solucionar problemas dentro dos
padrões adequados e sugerir mudanças com base em seus conhecimentos profissionais.
AGENTE DE DEFESA CIVIL EM TURNO DE REVEZAMENTO
Desempenhar a função de motorista em veículos de emergência e de motocicletas;
Desempenhar serviços administrativos e serviços diversos, tais como: combate à incêndios,
operações de bombas, hidráulicos, manuseio com mangueiras, hidrantes, extintores e outros;
socorrista e atividades de primeiros socorros; resgate de vítimas presas em ferragens e outras
situações que se apresentarem; operações com produtos perigosos; busca aquática e
operações com barcos; salvamento em alturas; mergulho para recuperação de bens ou
vítimas; participar de cursos e aulas práticas, serviços gerais compreendendo limpeza do local
de trabalho, equipamentos, veículos e outros; zelar pela conservação dos equipamentos,
veículos, barcos, e materiais sob a sua guarda; captura de animais silvestres e peçonhentos;
desobstrução de vias públicas em casos de intempéries; atividades administrativas em geral
(campanhas de arrecadação); atividades educativas, tais como palestras em habilitação em
escolas, empresas e outros; outras atividades afins.
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Planejar, supervisionar, coordenar e controlar os recursos de tecnologia da informação
relativos ao funcionamento da administração; execução de análises para o desenvolvimento,
implantação e suporte a sistemas de informação e soluções tecnológicas específicas,
especificação e apoio à formulação e acompanhamento das políticas de planejamento relativas
aos recursos de tecnologia da informação; Executar outras tarefas correlatas, inclusive as
editadas no respectivo regulamento da profissão.
ARQUITETO

Projetar, orientar e supervisionar a construção de prédios públicos, obras urbanísticas e de
caráter artístico; Projetar e coordenar a elaboração de projetos arquitetônicos das obras civis
executadas pela Administração Pública; Coordenar, organizar e executar diretrizes básicas,
visando à expansão e ocupação racional do espaço físico-urbano do Município; Executar
outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
ASSISTENTE SOCIAL
Planejar, executar, supervisionar planos e programas sociais; Implantar, manter e ampliar
serviços na área de desenvolvimento comunitário; Prestar assistência no âmbito social a
indivíduos e famílias carentes; Cadastrar e manter atualizado cadastro das famílias; Assessorar
tecnicamente entidades sociais; Identificar problemas psico-econômico-social dos indivíduos;
Promover reuniões com equipe vinculada à área para debater problemas propondo soluções;
Elaborar projetos especiais para captação de recursos financeiros; Efetuar recrutamento,
seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação do desempenho profissional; Manter
contato com entidades e órgãos comunitários, com a finalidade de obter recursos, assistência
médica, documentação, colocação profissional e outros, de modo a servir os que necessitam;
Executar outras tarefas correlatas.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Digitar e/ou Datilografar ofícios, circulares, quadros demonstrativos, boletins de frequência e
outros, providenciando a reprodução, encadernação e distribuição, se necessário; Coletar
dados diversos, consultando pessoas, documentos, transcrições, publicações oficiais, arquivos
e fichários, efetuando cálculos para obter as informações necessárias ao cumprimento da
rotina administrativa; Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros, classificando
documentos por matéria, ordem alfabética ou outro sistema, para possibilitar controle dos
mesmos; Codificar dados, documentos e outras informações e proceder à indexação de
artigos, periódicos, fichas, manuais, relatórios e outros; Elaborar redação simples; Efetuar
registros, preenchendo fichas, formulários, quadros, carteiras e outros, procedendo ao
lançamento de livros, consultando dados em tabelas, gráficos, e demais demonstrativos, a fim
de atender as necessidades do setor; Efetuar atendimento ao publico; Executar outras tarefas
correlatas.
AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Fazer a assepsia de agulhas e vidraria, como provetas, pipetas, tubos, seringas e outros
recipientes, lavando-os, esterilizando-os e secando-os, para garantir o seu uso dentro do que
impõe as normas; Limpar instrumentos e aparelhos, como microscópio, centrífugas autoclaves
ou estufas utilizando panos, escovas ou outros expedientes, para conservá-los e possibilitar o
seu uso imediato; Realizar o enchimento, embalagem e rotulação de vidros, ampolas e
similares, valendo-se de procedimentos aconselháveis, para acondicioná-los conforme
determina a ordem de serviço; Fazer colheitas de amostras de água, leite e outros materiais,
utilizando técnica especial, instrumentos e recipientes apropriados, para possibilitar exames
dessas substâncias; Tratar dos animais do biotério, cuidando da sua alimentação e higiene,
para mantê-los em condições de aproveitamento nos testes e pesquisas laboratoriais; Auxiliar
na realização de várias tarefas de laboratório, preparando meios de cultura, fazendo
semeaduras e preparando vacinas, para aumentar o rendimento dos trabalhos aí realizados;
Executar outras tarefas correlatas.
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Instrumentar o cirurgião dentista; Manipular substâncias restauradoras; Auxiliar no atendimento
ao paciente; Revelar e montar radiografias intra-orais; Confeccionar modelos de gesso;
Selecionar moldeiras; Orientar e aplicar o paciente com fluoretos nas escolas; Auxiliar na
remoção de induto e tártaros; Controlar o movimento de pacientes; Preparar para o tratamento
odontológico; Marcar consultas; Organizar e manter em ordem arquivos e fichários; Fornecer
dados para levantamentos estatísticos e relatórios; Executar outras tarefas correlatas.

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS A
Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral e ajudar na remoção de moveis e utensílios;
Fazer os serviços de faxinas em geral; Remover o pó de móveis, paredes, teto, portas, janelas
e equipamentos; Limpar escada, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Arrumar banheiros e
toaletes; Lavar e enxaguar assoalhos; Lavar e passar roupas (toalhas, lençol, etc...); Coletar
lixo dos depósitos, colocando-os nos recipientes apropriados; Lavar cortinas, vidros, espelhos,
persianas; Varrer pátio e calçadas; Fazer café e servi-lo; Fechar portas, janelas e outras vias
de acesso; Efetuar a carga, transporte e descarga de materiais diversos, manualmente ou
utilizando equipamento simples; Executar outras tarefas correlatas.
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS B
Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral e ajudar na remoção de moveis e utensílios;
Fazer os serviços de faxinas em geral; Remover o pó de móveis, paredes, teto, portas, janelas
e equipamentos; Limpar escada, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Arrumar banheiros e
toaletes; Lavar e enxaguar assoalhos; Lavar e passar roupas (toalhas, lençol, etc...); Coletar
lixo dos depósitos, colocando-os nos recipientes apropriados; Lavar cortinas, vidros, espelhos,
persianas; Varrer pátio e calçadas; Fazer café e servi-lo; Fechar portas, janelas e outras vias
de acesso; Efetuar a carga, transporte e descarga de materiais diversos, manualmente ou
utilizando equipamento simples; Executar outras tarefas correlatas.
AUXILIAR/TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Executar tarefas auxiliares inerentes às áreas de saúde pública; Auxiliar sob a supervisão do
médico e/ou enfermeiro, no atendimento a pacientes nas unidades de saúde pública do
município; Preparar pacientes para consultas e exames; Coletar material para exame
laboratorial; Preparar e esterilizar materiais, instrumentos, ambiente e equipamentos; Orientar
paciente quanto à higiene, alimentação, uso de medicamentos, cuidados específicos em
tratamento e com a saúde; Efetuar controle diário do material utilizado; Auxiliar enfermeiro na
execução de programas de educação para a saúde; Realizar outras tarefas correlatas.
BIÓLOGO
Planejar e realizar estudos e pesquisas inerentes às áreas de saúde pública; Planejar e realizar
estudos e pesquisas de campo e em laboratório, estudando origem, evolução, funções,
estruturas, distribuição, meio e outros aspectos de diferentes formas de vida, para conhecer as
características, comportamento e outros dados importantes referentes aos seres vivos;
Identificar e classificar diferentes espécimes para permitir o estudo da evolução e das doenças
das espécies; Colecionar e conservar diferentes espécimes, criando-as em laboratório, para
estudar várias fases do ciclo vital; Realizar estudos e experiências de laboratório, empregando
técnicas de dissecação, microscopia, coloração por substâncias químicas e outras, para obter
resultados e analisar a sua aplicabilidade, assim como, para observar a resistência e
susceptibilidade da flora e da fauna e agentes poluentes, coordenando equipes técnicas;
Anotar em fichas apropriadas, dados sobre descobertas, conclusões e análises, para
possibilitar sua utilização em futuras pesquisas; Elaborar relatórios técnicos e trabalhos para
publicação; Executar outras tarefas correlatas.
BORRACHEIRO
Executar tarefas inerentes à manutenção de pneumáticos; Operar o equipamento de
montagem e desmontagem automática de pneumático; Operar o equipamento de montagem e
desmontagem manualmente; Retirar e recolocar os rodados nos respectivos veículos; Encher e
calibrar pneus para conferir-lhes conforme tipo de veículo, carga ou condições de estrada;
Zelar e conservar sob a guarda todos os materiais, máquinas e equipamentos existentes em
sua área de serviço; Controlar o estoque de remendo e afins; Executar outras tarefas
correlatas.
CARPINTEIRO

Construir, montar e reparar estruturas e dejetos de madeira e assemelhados; Preparar e
assentar assoalhos e madeiramento para paredes, tetos e telhado; Fazer e montar esquadrias,
portas e janelas; Fazer reparos em diversos dejetos de madeira; Consertar caixilhos de janelas;
Colocar fechaduras; Construir e montar andaimes; Construir e reparar madeiramento de
veículos; Construir formas de madeira para aplicação de concreto; Assentar marcos de portas
e janelas; Colocar cabos e afiar ferramentas; Organizar pedidos de suprimento de material e
equipamentos para carpintaria; Operar com máquinas de carpintaria; Zelar e responsabilizar-se
pela limpeza, conservação, manutenção e funcionamento da maquiaria e do equipamento de
trabalho; Orientar trabalho de auxiliares; Executar outras tarefas correlatas.
CONTADOR
Organizar e dirigir os serviços de contabilidade da instituição, planejando, supervisionando,
orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e
administrativas; Proceder à análise de contas; Assessorar sobre problemas contábeis
especializados da instituição, dando pareceres sobre a ciência das práticas contábeis, a fim de
contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação dos setores; Realizar
trabalhos de auditoria contábil; Elaborar balancetes e balanços, aplicando normas contábeis,
organizando demonstrativos e relatórios de comportamento das dotações orçamentárias;
Participar de projetos multidisciplinares que visem o aperfeiçoamento da gestão econômicofinanceiro da Instituição; Sugerir mudanças com base em seus conhecimentos profissionais;
Assessorar tecnicamente, dentro de sua área, a elaboração dos Projetos de Lei Orçamentária
e de Lei de Diretrizes Orçamentárias; Executar outras tarefas correlatas.
COVEIRO
Promover a abertura de valas para o sepultamento em terra; Efetuar a retirada de restos
mortais para translado em caixas ossárias e ossórios coletivos; Realizar sepultamentos, bem
como a colocação de tampas de concreto com o respectivo rejuntamento e aterro de covas
quando do sepultamento em terra; Verificar, por ocasião do sepultamento, a existência do
corpo; Executar outras tarefas correlatas.
ELETRICISTA
Executar serviços atinentes aos sistemas de iluminação e redes elétricas; Efetuar o trabalho a
ser realizado consultando plantas, esquemas, especificações e outras informações para
estabelecer o roteiro das tarefas e a escolha do material necessário; Colocar e fixar quadros de
distribuição, caixas de fusíveis, disjuntores, tomadas e interruptores, utilizando ferramentas
para grampos e dispositivos de fixação, para estruturar a parte geral da instalação elétrica;
Executar o corte, a dobra, e a utilização de eletrodos, puxadores e a instalação dos cabos
elétricos utilizando puxadores de aço, campos e dispositivos de fixação para dar
prosseguimento a montagem; Ligar os fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates,
chaves apropriadas, conectores e material isolante, para completar tarefa de instalação; Testar
a instalação, fazendo funcionar para comprovar a exatidão do trabalho executado; Testar os
trabalhos realizados, instalações, consertos, troca de peças e outros; Executar outras tarefas
correlatas.
ELETRICISTA DE VEÍCULOS
Executar tarefas inerentes à manutenção do sistema elétrico de veículos, máquinas e
equipamentos; Realizar inspeções periódicas em sistemas elétricos de veículos automotores
para prevenir falhas e irregularidades; Testar os circuitos, utilizando aparelhos de comparação
e verificação elétrica para detectar partes ou peças defeituosas a serem reparadas ou
substituídas; Reparar ou substituir as partes defeituosas, utilizando ferramentas, aparelhos de
medição e outros para atender a correção e conservação das instalações elétricas; Montar
instalações elétricas de veículos, orientando-se por esquemas e especificações; Testar a
instalação elétrica após sua conclusão, fazendo-a funcionar em situações reais, repetidas
vezes, para comprovar a exatidão do trabalho executado; Executar outras tarefas correlatas.

ENCANADOR
Executar serviços atinentes à instalação e manutenção de sistemas hidráulicos; Efetuar a
colocação de encanamentos em instalações sanitárias e outros, analisando desenhos,
esquemas, especificações e outras informações; Inspecionar as instalações hidráulicas do
órgão, verificando tubos, junções válvulas, torneiras e outros; Realizar reparos nas instalações
hidráulicas, consertando defeitos, trocando peças e renovando peças antigas; Testar os
trabalhos realizados, instalações, consertos, troca de peças e outros; Executar outras tarefas
correlatas.
ENFERMEIRO 40 HORAS SEMANAIS
Participar na formação, supervisão, avaliação e execução de programas de saúde pública,
materno infantil, imunização, etc.; Participar de programas de educação sanitária junto à
população; Participar de elaboração, acompanhamento e avaliação de programas de
treinamento para pessoal de enfermagem; Estabelecer normas e organização de serviços
operacionais de enfermagem; Participar da elaboração de projetos, pesquisas e estudos;
Supervisionar equipe de enfermagem; Executar outras tarefas correlatas.
ENFERMEIRO EM TURNO REVEZAMENTO
Participar na formação, supervisão, avaliação e execução de programas de saúde pública,
materno infantil, imunização, etc.; Participar de programas de educação sanitária junto à
população; Participar de elaboração, acompanhamento e avaliação de programas de
treinamento para pessoal de enfermagem; Estabelecer normas e organização de serviços
operacionais de enfermagem; Participar da elaboração de projetos, pesquisas e estudos;
Supervisionar equipe de enfermagem; Executar outras tarefas correlatas.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Projetar, executar e operacionalizar serviços especializados à adubação, plantio e combate às
pragas, colheita e beneficiamento de vegetais, reflorestamento, criação de rebanhos,
mecanização agrícola, controle, erosão e proteção ao meio ambiente e industrialização de
produtos alimentícios de origem vegetal e animal; Projetar e supervisionar a construção de
instalações específicas para o armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas,
sistemas de irrigação e drenagem para fins agrícolas e construções rurais; Assessorar e
prestar assistência técnica aos produtores rurais; Realizar estudos de viabilidade econômica da
exploração de diferentes culturas; Promover e participar de eventos educativos e informativos
ligados ao setor; Promover, estimular e executar atividades relativas aos programas da
Secretaria; Participar, orientar e acompanhar a discussão sobre as políticas desenvolvidas no
setor agropecuário e de abastecimento alimentar, visando estabelecer prioridades e metas a
serem atingidas; Sugerir mudanças com base em seus conhecimentos profissionais; Executar
outras tarefas correlatas.
ENGENHEIRO CIVIL
Elaborar, coordenar, reformular, acompanhar e/ou fiscalizar projetos, plantas, mão-de-obra
necessária, material, equipamentos, cálculos de custo das construções, reformas e/ou
manutenção das obras edificadas; Fiscalizar obras executadas na prefeitura, avaliação de
imóveis; Emitir e/ou elaborar laudos técnicos, instruções normativas, manuais técnicos,
relatórios, registros e cadastros; Executar outras tarefas correlatas.
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO
Analisar produtos farmacêuticos acabados, em fase de elaboração e seus insumos, efetuando
controle de qualidade físico, químico e biológico e estatístico dos mesmos; Opinar na compra
de matérias-primas para a fabricação de produtos farmacêuticos e na compra de
medicamentos, materiais e equipamentos, fornecendo especificações técnicas; Efetuar e/ou
coordenar pesquisas para a produção de medicamentos ou atualização das técnicas adotadas,
orientando e controlando as atividades de equipes auxiliares; Realizar análises qualitativas e
quantitativas de compostos orgânicos e inorgânicos para determinar a composição e

propriedades químico-físicas das substâncias e compostos; Realizar e interpretar exames de
análises clínica-hematológica, parasitologia, bacteriologia, urinálise, virologia, micologia e
outros, valendo-se de técnicas específicas para complementar o diagnóstico da doença;
Efetuar análises bromatológicas de água, ar e alimentos, valendo-se de métodos próprios para
garantir a qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da
saúde pública; Preparar reagentes, soluções, vacinas, meios de cultura e outros para aplicação
em análises clínicas; Efetuar controle de qualidade de matérias-primas, produtos em
elaboração e produtos acabados, realizando análises de laboratório, para assegurar-se de que
os mesmos atendem às especificações propostas; Executar outras tarefas correlatas.
FISCAL DE OBRAS E POSTURA
Executar tarefas inerentes às áreas de fiscalização em geral; Fiscalizar ocorrências de
degradação do meio ambiente; Orientar, inspecionar e exercer a fiscalização às construções
irregulares e clandestinas, fazendo comunicações, notificações e embargos; Emitir autos de
infração; Registrar e comunicar irregularidades referentes à propaganda; Fiscalizar a
localização e existência de alvarás referentes ao comércio ambulante, feiras, indústrias,
comércio, mercados e abrigos; Realizar diligências necessárias à instrução de processos;
Apresentar, periodicamente, boletins de atividades realizadas; Orientar contribuintes visando
ao exato cumprimento da legislação tributária; Exercer ou executar outras atividades ou
encargos que lhes sejam determinados por lei ou autoridade competente; Executar outras
tarefas correlatas.
FISCAL DE TRIBUTOS
Executar tarefas inerentes às áreas de fiscalização; Executar serviços internos e externos,
relacionados com a área de tributos; Orientar contribuintes visando ao exato cumprimento da
legislação tributária; Executar auditoria fiscal em relação a contribuintes e demais pessoas
naturais ou jurídicas ligadas à situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária;
Proceder a cobrança de tributos municipais, bem como, dos acessórios, adicionais e
penalidades nos casos previstos em Lei; Realizar sindicâncias decorrentes de requerimentos,
revisões, isenções, imunidades, demolições e pedidos de baixa de inscrição; Efetuar
diligências; Gerir o cadastro de contribuintes, outorgando inclusões, exclusões, alterações e
respectivo processamento de acordo com a legislação; Lavrar termos, intimações e
notificações, de conformidade com a legislação tributária; Emitir pareceres sobre criação,
alteração ou suspensão de tributos; Executar outras tarefas correlatas.
FISCAL PROCON
Execução de tarefas de fiscalização para o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor;
Fiscalização de preços, atendimento, quantidade, e segurança de bens e serviços; Fiscalização
preventiva dos direitos do consumidor; Realização de diligências especiais em casos de
denúncia ou reclamações visando a defesa do consumidor; Instrução e aplicação das sanções
administrativas previstas na lei n° 8.078/90 no Decreto lei n° 2.181/97 e demais legislação
aplicável; Executar outras tarefas correlatas ao cargo.
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Executar serviços de fiscalização no setor de saúde, fazendo constantes inspeções em
hospitais, pronto atendimento e farmácias. Fiscalizar Supermercados, Mercearias, Bares,
Restaurantes e Lanchonetes sobre sua higienização, inspecionando a qualidade e vencimento
dos produtos comercializados, com fundamentação no Código de Defesa do Consumidor.
Fazer inspeção nos abatedouros municipais, fazendo inspeção dos animais e possíveis
zoonozes, possuindo o fiscal poder para condenação total ou parcial do animal. Fazer uma
análise prévia de todas as fábricas e casas comerciais que requererem o alvará de licença,
analisando o local e as condições de trabalho de seus funcionários, inclusive fazendo medição
do local. Fazer, a pedido do Ministério Público, a investigação dos acidentes de trabalho nos
quais ocorram amputação de algum órgão ou morte do trabalhador. Fazer o controle sobre a
venda dos remédios psicotrópicos comercializados nas farmácias do município, devendo
checar e corrigir o livro de anotações trimestralmente. Trabalhar em conjunto com a FUNASA

(Fundação Nacional de Saúde) em campanhas de conscientização junto à população para o
controle do mosquito “aedes aegipty”, transmissor da dengue. Fazer inspeção dos locais de
produção e utensílios usados pelas pessoas que requerem o Registro de Alimentos no
SIM/POA (Serviço de Inspeção Municipal/Produtos de Origem Animal), fornecendo o registro
ou autuando a pessoa, vindo a requerer as alterações que sejam necessárias para se
conseguir o registro. Atender e tentar resolver, quando possível, as reclamações dos cidadãos
do município, atendendo a legislação do Código Sanitário do Paraná e Código de Postura
Municipal. Executar outras tarefas correlatas.
FISIOTERAPEUTA
Realizar tarefas inerentes às áreas fisioterápicas; Avaliar o estado de saúde de doentes e
acidentados, realizando testes para verificar a capacidade funcional das áreas afetadas;
Recomendar o tratamento fisioterápico adequado, de acordo com o diagnóstico; Acompanhar a
realização do tratamento fisioterápico, avaliando os resultados obtidos e alterando o programa,
se necessário; Programar e/ou orientar atividades terapêuticas, de relaxamento, jogos,
exercícios e outros, para promover a recuperação e integração social dos pacientes; Orientar
as equipes auxiliares e/ou pacientes sobre o tratamento a ser cumprido e a correta execução
das atividades programadas; Executar outras tarefas correlatas.
FONOAUDIÓLOGO
Realizar tarefas inerentes às áreas fonoaudiológicas; Efetuar estudo de caso, avaliando as
deficiências ligadas à comunicação oral do paciente, realizando exames fonéticos, da
linguagem, audiometria, gravação, e outras técnicas próprias; Estabelecer plano de
treinamento ou terapêutico, com base no prognóstico, determinando exercícios
fonoarticulatórios, de respiração, motores, etc.; Programar, desenvolver e/ou supervisionar o
treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do pensamento verbalizado e
outros, orientando e fazendo demonstração de respiração funcional, impostação de voz,
treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras, para
reeducar e/ou reabilitar o paciente; Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à
praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica, empregando técnicas de avaliação específicas
para possibilitar a seleção profissional ou escolar; Efetuar a avaliação audiológica, procedendo
à indicação de aparelho auditivo, se necessário; Executar outras tarefas correlatas.
FUNILEIRO
Retirar e desmontar veículos; Reparar peças danificadas; Manusear instrumentos manuais e
elétricos; Zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e
equipamentos utilizados; Velar pela guarda, conservação higiene e economia dos materiais a si
confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente;
Primar pela qualidade dos serviços executados; Guardar sigilo das atividades inerentes as
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias
de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do
serviço público; Apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; Exercer
outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico;
Executar outras tarefas correlatas.
GARI
Efetuar serviços de carga e descarga de caminhões na coleta do lixo diário; Efetuar a coleta de
lixo domiciliar, Estar disponível no local e horas determinadas, conforme itinerário estabelecido
ou instruções específicas para o inicio dos trabalhos; Executar outras tarefas correlatas.
GESTOR EM MEIO AMBIENTE
Montar um sistema de coleta de dados ambientais definidos por unidade; Medir e registrar
dados ambientais, por exemplo: a) consumo de água, energia e combustível; b) geração de
resíduos, lixo e despejos; c) emissões e imissões de poluentes; d) consumo de diversos (papel,
impressos, plásticos, produtos de limpeza, etc).; Elaborar relatórios ambientais específicos de

áreas críticas (pode envolver análise de risco); Fazer um inventário de leis, normas e
regulamentações ambientais; Fazer inspeções ambientais isoladas em unidades críticas;
Implantar e fazer monitoramento ambiental; Elaborar e implantar programas de gestão
ambiental; Implantar e executar treinamento e conscientização ambiental em diferentes
setores; Divulgar informações e resultados ambientais para mídia e propaganda; Definir e
implantar prêmios e concursos ambientais internos e externos; Elaborar e divulgar orientações
ambientais para fornecedores, consumidores, servidores; Fazer a avaliação de impactos
ambientais nos termos legais para implantação, operação, ampliação ou desativação de
empreendimentos; Emitir relatórios de desempenho ambiental; Propor e executar ações
corretivas; Fazer auditoria ambiental espontaneamente e/ou por exigência legal; Executar
outras tarefas correlatas.
JARDINEIRO
Executar serviços de jardinagem e arborização em ruas e logradouros públicos; Preparar a
terra, arando, adubando, irrigando e efetuando outros tratos necessários, para proceder ao
plantio de flores, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais; Efetuar a podagem das
plantas e árvores, aparando-as em épocas determinadas, com tesouras e instrumentos
apropriados para assegurar o desenvolvimento adequado das mesmas; Efetuar o plantio de
sementes e mudas, colocando-as em covas previamente preparadas nos canteiros, para obter
a germinação e o enraizamento; Efetuar a formação de novos jardins e gramados, renovandolhes as partes danificadas, transplantado mudas, erradicando ervas daninhas e procedendo à
limpeza dos mesmos, para mantê-los em bom estado de conservação; Preparar canteiros,
colocando anteparos de madeira e de outros materiais, seguindo os contornos estabelecidos,
para atender à estética dos locais; Zelar pelos equipamentos, ferramentas e outros materiais
utilizados, colocando-os em local apropriado, par deixá-los em condições de uso; Executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
LAVADOR DE VEÍCULOS
Lavar veículos da frota municipal e zelar pela guarda de materiais e equipamentos encontrados
no interior do automóvel; Auxiliar em serviços simples de manutenção em automóveis e
máquinas; Verificar as condições de óleo lubrificante do motor e executar serviços de
lubrificação; Zelar pelos equipamentos e produtos utilizados na lavagem dos veículos; Solicitar
a compra de materiais, conforme a necessidade; Utilizar equipamentos de segurança; Executar
outras atividades correlatas ao cargo.
MECÂNICO DE MOTOR DIESEL
Efetuar tarefas de reparo em veículos e máquinas rodoviárias; Examinar o veículo ou
equipamento rodoviário, inspecionando-os para determinar defeitos e anormalidades de
funcionamento; Efetuar: o desmonte, limpeza e montagem de motores, peças de transição,
diferenciais e outras partes, seguindo técnicas apropriadas; Proceder a distribuição, ajuste ou
retificação de peças de motor, utilizando ferramentas manuais, instrumentos de medição e
controle e outros equipamentos, assegurando o bom funcionamento; Executar a substituição,
reparação e regulagem total ou parcial dos sistemas mecânicos do equipamento; Testar o
veículo ou equipamento; Executar outras tarefas correlatas.
MÉDICO CARDIOLOGISTA
São atribuições do Médico Cardiologista, além daquelas já descritas para a função de Médico
Clinico Geral: executar atividades inerentes à especialidade de cardiologia, abrangendo todos
os componentes do sistema cardiovascular. Executar outras atividades correlatas à
especialidade.
MÉDICO CLINICO GERAL – PLANTONISTA
Realizar tarefas inerentes à saúde pública; Formular diagnósticos de saúde pública; Prestar
atendimento médico preventivo, terapêutico, psicológico ou de emergência; Prestar
atendimento médico ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames,

prescrevendo medicamentos, orientando e acompanhado a evolução do tratamento,
registrando a consulta em documentos próprios e encaminhando quando necessário; Executar
atividades médico-sanitarista, exercendo atividades clínicas, procedendo cirurgias de pequeno
porte laboratoriais, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua
área de atuação, desenvolvendo ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da
saúde da população; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações
desenvolvidas, participando de estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando
prestar assistência integral ao indivíduo; Orientar a equipe de técnicos e assistentes nas
atividades delegadas; Realizar necropsia para fins de “causa mortis”; Assinar declaração de
óbito; Atendimento dos casos de urgência e emergência no horário de cumprimento do plantão;
Executar outras tarefas correlatas.
MÉDICO CLINICO GERAL - 20 HORAS
Atender os pacientes em seu plantão, examinando-os e ministrando tratamentos para as
diversas patologias, aplicando métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente,
seguindo o Plano Terapêutico e Protocolo definidos; Registrar em prontuário do paciente, o
diagnóstico, tratamento e evolução da doença; Acompanhar pacientes em seus exames interna
e externamente; Buscar solucionar os problemas dos pacientes existentes no seu plantão;
Passar plantão mediante relatório escrito ou informatizado de seus pacientes; Emitir atestados
diversos, laudos e pareceres, para atender a determinações legais; Desenvolver ações de
saúde coletiva e participar de processos de vigilância em saúde, visando garantir a qualidade
dos serviços prestados; Executar outras atividades correlatas ao cargo.
MÉDICO DERMATOLOGISTA
São atribuições do Médico Dermatologista, além daquelas já descritas para as funções de
Médico Clinico Geral: executar atividades de estudo, avaliação e tratamento da pele e seus
anexos (unhas, cabelo, glândulas sebáceas e sudoríparas), abrangendo a clínica, a cirurgia
dermatológica, a cosmiatria, a micologia e a patologia, atendo-se, além da prevenção e
tratamento de doenças da pele, com a estética e conservação da integridade desse órgão.
Executar outras atividades correlatas à especialidade.
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA
São atribuições do Médico Ginecologista, além daquelas já descritas para a função de Médico
Clinico Geral: executar atividades inerentes à promoção, proteção e recuperação da saúde da
mulher, compreendendo as doenças dos órgãos genitais internos e externos, abrangendo os
setores de Colposcopia, Laparoscopia e Hiteroscopia. Executar outras atividades correlatas à
especialidade.
MÉDICO NEUROLOGISTA
São atribuições do médico neurologista, além daquelas já descritas para a função de Médico
Clinico Geral: executar atividades relativas ao estudo dos distúrbios e patologias do sistema
nervoso central (cérebro, medula espinhal e alguns nervos da visão) e periférico (ramificações
de nervos que se espalham por todo corpo humano). Executar outras atividades correlatas à
especialidade.
MÉDICO OFTALMOLOGISTA
São atribuições do Médico Oftalmologista, além daquelas já descritas para a função de Médico
Clinico Geral: executar atividades relativas ao diagnóstico e tratamento de todas as doenças do
sistema visual. Executar outras atividades correlatas a especialidade.
MÉDICO ORTOPEDISTA
São atribuições do Médico Ortopedista, além daquelas já descritas para a função de Médico
Clinico Geral: tratamento das alterações em ossos, músculos e articulações sejam elas
congênitas (desde o nascimento), desenvolvidas durante a vida do paciente, ou por causa de

problemas de postura em consequência da idade, acidentes ou doenças. Executar outras
atividades correlatas a especialidade.
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
São atribuições do Médico Otorrinolaringologista, além daquelas já descritas para a função de
Médico Clinico Geral: executar atividades relativas ao conhecimento da fisiologia, sintomas e
tratamento de doenças da garganta, aparelho auditivo e fossas nasais. Executar outras
atividades correlatas a especialidade.
MÉDICO PEDIATRA
São atribuições do médico pediatra, além daquelas já descritas para a função de Médico
Clinico Geral: dar assistência à criança e ao adolescente, nos aspectos curativos e preventivos,
este abrangendo ações em relação a imunizações (vacinas), aleitamento materno, prevenção
de acidentes, além do acompanhamento e das orientações necessárias a um crescimento e
desenvolvimento saudáveis. Executar outras atividades correlatas à especialidade.
MÉDICO PSIQUIATRA
São atribuições do Médico Psiquiatra, além daquelas já descritas para a função de Médico
Clinico Geral: executar atividades de estudo, prevenção e tratamento dos modos psíquicos de
adoecer ou da perda involuntária da faculdade normativa. Executar outras atividades correlatas
a especialidade.
MÉDICO RADIOLOGISTA
São atribuições do Médico Radiologista, além daquelas já descritas para a função de Médico
Clinico Geral: Realizar exames radiológicos em geral, mamografias e tomografias. Executar
outras atividades correlatas a especialidade.
MÉDICO UROLOGISTA
São atribuições do Médico Urologista, além daquelas já descritas para a função de Médico
Clinico Geral: executar atividades relativas ao tratamento e prevenção das doenças do
aparelho urinário e de doenças do aparelho genital masculino. Executar outras atividades
correlatas a especialidade.
MÉDICO VETERINÁRIO
Realizar tarefas inerentes às áreas de agropecuária; Elaborar, supervisionar e executar
programas de fiscalização envolvendo trânsito de animais e produtos veterinários e de origem
animal, estabelecimentos revendedores de vacinas, feiras de exposição e outros; Averiguar a
existência de focos de doenças, visitando propriedades, examinado animais, coletando
amostras para analise de laboratório emitindo diagnósticos, etc.; Participar da elaboração de
programas de higiene de alimentos; Montar sistema de controle e fiscalização de atividades
que manipulam produtos alimentícios; Desenvolver pesquisas veterinárias para produção de
material biológico e detecção de zoonoses, coletando e analisando amostras animais,
objetivando combater e prevenir doenças; Participar da elaboração de programas de
treinamento e aperfeiçoamento para pessoal que atua na área de fiscalização de animais,
produtos veterinários e de origem animal;
MOTORISTA CATEGORIA "D"
Conduzir veículo automotor destinado ao transporte de passageiros e cargas; Recolher o
veículo ao local destinado quando concluída a jornada diária de trabalho; Comunicar qualquer
defeito por ventura existente no veículo, não transitando antes que se realize conserto; Manter
o veículo em perfeitas condições de funcionamento; Fazer reparos de emergência; Zelar pela
conservação; Encarregar-se pelo transporte e entrega de correspondências e carga que lhe foi
confiado; Providenciar carga e descarga no interior do veículo; Verificar o funcionamento do

sistema elétrico; Providenciar a lubrificação quando necessário; Verificar o grau de densidade,
nível de água da bateria, bem como calibragem dos pneus; Checar diariamente o sistema de
freios e o nível de óleo do motor; Dirigir obedecendo a sinalização e a velocidade indicada;
Auxiliar médicos e enfermeiros na assistência e remoção de pacientes; Executar outras tarefas
correlatas.
NUTRICIONISTA
Realizar tarefas inerentes às áreas de nutrição; Proceder ao planejamento e à elaboração de
cardápios e dietas especiais, baseando-se na observação da aceitação dos alimentos pelos
comensais e no estudo dos meios e técnicas de introdução gradativa de produtos naturais mais
nutritivos e econômicos, para oferecer refeições balanceadas; Orientar o trabalho de pessoal
auxiliar, supervisionando o preparo e a distribuição das refeições; Atuar no setor de nutrição
dos programas de saúde, planejando e auxiliando sua operação; Controlar os pedidos de
gêneros alimentícios, orientando seu recebimento e armazenagem; Executar outras tarefas
correlatas.
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA
Operar máquinas, tratores e equipamentos rodoviários; Operar veículos motorizados, guinchos,
patrola, tratores, máquina de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, e outros; Executar
terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, abrir valetas etc.; Proceder escavações,
transporte de terra, compactação, aterro etc.; Cuidar da limpeza e conservação das máquinas
zelando pelo bom seu funcionamento; Executar outras tarefas correlatas.
ORIENTADOR SOCIAL
Executar tarefas inerentes à assistência social; Prestar assistência, no âmbito social, a
indivíduos e famílias carentes, realizando visitas a hospitais, prisões, residências e locais de
trabalho, identificando necessidades sócio-econômicas, submetendo os casos levantados ao
Assistente Social, para as providências e soluções cabíveis; Manter contato com entidades e
órgãos comunitários, com a finalidade de obter recursos para indivíduos carentes (assistência
médica, documentação, colocação profissional, recâmbio às cidades de origem e outros, de
acordo com a orientação do Assistente Social, e dar andamento à parte social); Elaborar e
preencher formulários com dados médicos e sociais de menores assistidos pelo órgão,
levantando informações e compilando-as para cadastro; Realizar visitas domiciliares,
entrevistando as famílias dos menores assistidos pelo órgão para verificar as condições
econômico-sociais das mesmas; Realizar outras tarefas correlatas.
PEDREIRO
Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais para construção e reconstrução de
obras e edifícios públicos; Verificar as características da obra para orientar-se na escolha do
material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho; Misturar areia, cimento, e
água, dosando esses materiais nas quantidades apropriadas para obter a argamassa a ser
empregada no assentamento das paredes e tijolos; Assentar tijolos, pedras e materiais afins,
colocando-os em camadas sobrepostas, formando fileiras horizontais ou de outras formas,
unindo-os com argamassa espalhada em cada camada com auxílio de uma colher de pedreiro
e arrematando a operação com golpes de martelo, para levantar paredes, muros e outras
edificações; Recobrir as juntas entre tijolos e pedras, preenchendo - as com argamassa e
retocando - as com a colher de pedreiro para nivelá-las; Verificar a horizontalidade e
verticalidade do trabalho, controlando com nível e prumo; Construir bases de concreto ou outro
material de acordo com as especificações, para possibilitar a instalação de tubos para bueiro,
postes, máquinas e outros fins; Executar outras tarefas correlatas.
PINTOR DE OBRAS
Executar tarefas inerentes à pintura interna e externa de prédios públicos; Verificar o trabalho a
ser executado, observando as medidas, a posição e o estado da superfície a ser pintada, para
determinar os procedimentos e materiais a serem utilizados; Limpar as superfícies, escovando-

as, lixando-as e retirando a pintura velha; Preparar as superfícies, aplicando massa, lixando-as
e retocando falhas e emendas, para corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta; Preparar o
material de pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e substâncias diluentes e secantes em
proporções adequadas, para obter a cor e a quantidade desejadas; Pintar as superfícies,
aplicando sobre elas uma ou várias camadas de tintas ou produtos similares, utilizando pincéis,
rolos, broxas ou pistolas, para protegê-las e dar-lhes o aspecto desejado; Executar outras
tarefas correlatas.
PSICÓLOGO
Realizar tarefas inerentes às áreas de psicologia. Realizar atendimento psicológico. Analisar a
influência de fatores para formular diagnósticos e tratamento. Orientar quanto às formas
adequadas de atendimento e disciplina visando ajustamento e a interação social. Atuar na
correção e prevenção de distúrbios psíquicos; Fornecer dados psicopatológicos a médicos
auxiliando no diagnóstico e tratamento de enfermidade. Efetuar recrutamento, seleção,
acompanhamento e avaliação do desempenho profissional. Planejar, coordenar e ou executar
atividade de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio. Executar
outras tarefas correlatas.
RECEPCIONISTA REVEZAMENTO
Atender o visitante ou cliente, indagando suas pretensões, para informá-lo conforme seus
pedidos; Atender chamadas telefônicas, manipulando telefones internos ou externos de disco
ou botão, para prestar informações e anotar recados; Registrar as visitas e os telefonemas
atendidos, anotando dados pessoais ou comerciais do cliente ou visitante, para possibilitar o
controle dos atendimentos diários; Preencher e marcar entrevistas em formulários e fichas
próprias e específicas; Organizar a triagem dos que buscam o atendimento; Manter em ordem
todo o serviço de forma organizada e de fácil uso, manter cordialidade, bom trato; Arquivar de
documentos e outros; Emitir encaminhamentos devidamente autorizados; Executar outras
tarefas correlatas.
TÉCNICO AGROPECUÁRIA
Executar tarefas de caráter técnico relativas a programação, organização, assistência técnica,
controle e fiscalização dos trabalhos agropecuários; Executar, quando necessário, esboços e
desenhos técnicos de sua especialidade, segundo especificações técnicas e outras indicações,
para representar graficamente operações e técnicas de trabalho; Fazer a coleta e análise de
amostras de terra, realizando testes de laboratório e outros; Participar na execução de
programas e projetos de extensão rural, irrigação e drenagem, conservação de solos,
readequação de estradas rurais e microbacias hidrográficas; Fazer levantamentos e
assessoramento técnico nas hortas escolares e comunitárias municipais, tais como: cultivo,
preparo do solo, manejo de pragas, culturas, colheita, acondicionamento e outros; Atuar na
linha de apoio de implantação e execução do programa de abastecimento alimentar,
promoções e fiscalização de produtos agrícola “in natura”; Executar projetos técnicos ligados à
área de criações, manejo e instalações; Orientar e treinar produtores rurais, pecuaristas e
equipes de campo a respeito de técnicas de plantio, manejo de máquinas, equipamentos, uso
de defensivos e similares, colheita e beneficiamento das espécies vegetais e, manejo animal;
Zelar pela conservação das ferramentas, equipamentos e materiais de insumos a sua
disponibilidade; Executar outras tarefas correlatas.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
realizar inspeções rotineiras nas diversas áreas e equipamentos do Município, com vistas a
segurança e a saúde dos servidores; atender e encaminhar servidores acidentados, em
conjunto com profissionais da área de enfermagem; analisar os acidentes de trabalho,
investigando as causas, a fim de propor medidas preventivas e corretivas; inspecionar o
funcionamento e observar a utilização dos equipamentos de segurança; supervisionar as
atividades de combate a incêndios e salvamentos; velar pela guarda, conservação, higiene e
economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao
final de cada expediente; primar pela qualidade dos serviços executados; guardar sigilo das

atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no
regular andamento do serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividades
para análise; outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo
superior hierárquico.
TÉCNICO DESPORTIVO
Ensinar os princípios e regras técnicas de atividades desportivas, orientando a
prática dessas atividades; Treinar atletas nas técnicas de diversos jogos e outros esportes;
Instruir atletas sobre os princípios e regras inerentes a cada uma das modalidades
esportivas; Encarregar-se do preparo físico dos atletas; Acompanhar e supervisionar as
práticas desportivas; Utilizar recursos de Informática; Executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Executar a escrituração analítica de atos e fatos administrativos; Coligir e preparar dados
financeiros e contábeis a fim de fornecer subsídios para a elaboração de proposta
orçamentária da Câmara Municipal; Elaborar cronogramas financeiros de recebimento e
desembolso e seus ajustamentos de acordo com a proposta orçamentária e disponibilidades;
Ordenar demonstrativos e relatórios de comportamento das dotações orçamentárias,
preparando a documentação comprobatória, obtendo aprovações e enviá-las aos órgãos
competentes para apreciação; Executar atividades de análise e conciliação de contas,
conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros; Elaborar quadros demonstrativos,
relatórios e tabelas, compilando dados contábeis e efetuando cálculos, com base em
informações de arquivos, fichários e outros; Elaborar balancetes e balanços, aplicando normas
contábeis e organizando demonstrativos; Datilografar e digitar expedientes necessários a
execução de suas atividades; Executar outras atividades correlatas.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TURNO DE REVEZAMENTO
Executar tarefas inerentes à área de saúde pública. Executar trabalho de enfermagem de nível
médio. Participar da equipe de programação de assistência à enfermagem. Executar ações
assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. Participar da equipe de
saúde. Ser responsável por equipes de trabalho. Executar outras tarefas correlatas.
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
Executar tarefas da área de computação; Desenvolver soluções computacionais de pequena
complexidade; Criar procedimentos operacionais em computador; Examinar resultados de
processamento, inspecionar a integridade e qualidade da impressão; Documentar e testar os
programas elaborados, bem como auxiliar na execução de tarefas de suporte ao usuário de
informática relacionadas com a montagem; Recuperação e manutenção de computadores e
seus acessórios e realizar outras atribuições compatíveis com a sua especialização, fazendo
uso de equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades; Executar
outras atividades correlatas ao cargo.
TÉCNICO EM RAIO X
Operar aparelhos de Raios-X, observando instruções, para provocar descargas de
radioatividade correta sobre a área a ser radiografada; Selecionar instrumentos e materiais a
serem utilizados de acordo com o tipo de radiografia; Preparar pacientes, utilizando técnicas
específicas para cada tipo de exame, visando a obtenção de chapas nítidas e conforto do
paciente; Revelar chapas e filmes radiológicos e encaminhar ao médico para leitura. Controlar
radiografias realizadas, registrando números, discriminando tipo e requisitantes; Efetuar
relatórios e auxiliar sob orientação, atividades de auxiliar de saúde ou administrativas; Zelar
pela conservação própria e de terceiros no seu ambiente de trabalho; Zelar pela conservação,
preservação e manutenção do patrimônio, equipamentos e materiais de consumo em seu local
de trabalho, solicitando material radiográfico, identificando e comunicando problemas à

supervisão; Auxiliar, em atividades de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica sob
supervisão. Controlar, entrada, saída e estoque de materiais em seu local de trabalho;
Executar outras tarefas correlatas.
TELEFONISTA
Operar mesa e aparelhos telefônicos e mesas de ligação; Estabelecer comunicações internas,
locais ou interurbanas; Vigiar e manipular permanentemente painéis telefônicos; Prestar
informações relacionadas com a repartição; Responsabilizar-se pela manutenção e
conservação do equipamento utilizado; Prestar informações e localizar pessoas, consultando
listas telefônicas e de funcionários e rol de números úteis para o órgão; Realizar controle das
ligações telefônicas efetuadas, anotando dados em formulários apropriados; Executar outras
tarefas correlatas.
TRATORISTA
Operar máquinas agrícolas, tratores e equipamentos móveis; Regular o peso e a bitola do
trator, graduando os dispositivos de conexão para a acoplagem dos implementos; Engatar as
peças ao sistema mecanizado, acionando os dispositivos do veículo para a execução dos
serviços a que se destina; Fazer a manutenção dos equipamentos e implementos utilizados,
abastecendo o veículo, limpando e lubrificando seus componentes, para conservá-los em
condições de uso; Recolher o equipamento ao pátio ao final de cada jornada de trabalho;
Verificar, periodicamente nível de óleo, água de bateria, água do radiador, calibragem de
pneus, sistemas elétricos e de freio, comunicando ao departamento competente as
irregularidades verificadas; Conduzir o equipamento em velocidade compatível com o local e
em obediência às normas de trânsito vigentes; Executar outras tarefas correlatas.
VIGIA
Executar vigilância em logradouros públicos e próprios municipais; Exercer vigilância em locais
previamente determinados; Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de
acesso sob sua vigilância; Verificar se as portas janelas e demais vias de acesso estão
devidamente fechadas; Investigar e informar quaisquer condições anormais que tenha
observado; Levar ao chefe imediato qualquer irregularidade verificada; Acompanhar
funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções; Zelar pelo prédio e suas
instalações (jardins, pátios, cercas, muros, portões sistema de iluminação, etc...); Executar
outras tarefas correlatas.

