
 
 

ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AOS SEGUINTES CARGOS: 

ANALISTA PROGRAMADOR, ASSISTENTE SOCIAL, AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 
(CONTADOR), AUDITOR DE CONTROLE INTERNO (ENGENHEIRO CIVIL), AUDITOR DE 
CONTROLE INTERNO (GERAL), AUDITOR DE CONTROLE INTERNO (ODONTOLOGIA), 
BIBLIOTECÁRIO, BIÓLOGO, ECONOMISTA, EDUCADOR INFANTIL 30HS, ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, FARMACÊUTICO, 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO, FISIOTERAPEUTA, GEÓLOGO, MÉDICO AUDITOR, MÉDICO 
(CLÍNICA GERAL), MÉDICO (GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA), MÉDICO (MEDICINA DO 
TRABALHO), MÉDICO (PEDIATRA), MÉDICO VETERINÁRIO, ODONTÓLOGO, PROFESSOR 
20HS, PROFESSOR 20 HS (ARTES), PROFESSOR 20 HS (EDUCAÇÃO FÍSICA), PROFESSOR 20 HS 
(LÍNGUA INGLESA), PROFESSOR 20 HS (EDUCAÇÃO ESPECIAL – APOIO EM CONTRATURNO 
ESCOLAR), PROFESSOR 20 HS (EDUCAÇÃO ESPECIAL – APOIO EM SALA DE AULA), 
PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL.   

Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Divisão Silábica; Encontros Vocálicos; Encontros 
Consonantais; Dígrafos; Ditongos; Hiatos; Tritongos. ORTOGRAFIA: Escrita correta das palavras 
na norma culta; Regras do Novo Acordo Ortográfico; Acentuação Gráfica; Uso da Crase; 
Acentos diferenciais; Pontuação Gráfica; Uso do Hífen. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação 
das palavras (Raiz, Sufixo e Prefixo); Processos de formação das palavras (Derivação e 
Composição); Verbos Regulares e Irregulares; Flexão Verbal; Flexão Nominal; Classificação das 
Palavras (Verbo, Substantivo, Adjetivo, Advérbio e Artigo). SINTAXE: Termos Essenciais da 
Oração; Termos Acessórios da Oração; Oração Coordenada; Oração Subordinada; Regência 
Verbal (Verbo Intransitivo, Verbo Transitivo, Objeto Direto, Objeto Indireto); Tipos de Texto 
(Descritivo, Narrativo, Dissertativo); Gêneros Textuais; Coesão e Coerência Textual; 
Interpretação de Texto. Emprego dos pronomes. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem; Vícios de 
Linguagem. 

Matemática: Conjuntos: representação e operações. Números Naturais: operações e 
problemas com números naturais suas propriedades. Geometria: conceito, propriedades e 
operações. Múltiplos e divisores: conceitos e operação. Números Racionais Absolutos. 
Números Irracionais: técnicas operatórias. Medidas: conceito e operações, sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Sistemas de equação de 1° grau e 2° grau. Razões e 
proporções: grandezas proporcionais. Porcentagem. Juros simples e compostos. Regra de Três 
Simples e Composta. Gráficos e tabelas: execução e interpretação. Funções: Conceitos e 
aplicações. Raciocínio lógico. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.  

Informática: Conhecimentos básicos de informática. Noções básicas sobre sistemas 
operacionais. Edição de textos, planilhas e apresentações no Microsoft Office. Formatar, salvar 
e visualizar arquivos e documentos. Conceitos de organização e de gerenciamento de 
informações, arquivos, pastas e programas. Backup. Conceitos básicos, aplicativos e 
procedimentos de Internet. Busca e pesquisa na Internet, navegar com guias, imprimir e salvar 
informações. Correio eletrônico. Procedimentos de segurança na Internet. Armazenamento de 
dados na nuvem. 



 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AOS SEGUINTES CARGOS: 

AGENTE ADMINISTRATIVO, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, AUXILIAR DE FARMÁCIA, 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO – ANÁLISES CLÍNICAS, CUIDADOR DE IDOSOS, CUIDADOR DE 
SAÚDE, CUIDADOR INFANTIL (FEMININO), INSTRUTOR DE ARTES, TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM, TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL, TÉCNICO DE LABORATÓRIO – ANÁLISES 
CLÍNICAS, TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE, TÉCNICO EM DESENHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, 
TÉCNICO EM GEOMENSURA.  

Língua Portuguesa: ORTOGRAFIA: Escrita correta das palavras na norma culta; Regras do Novo 
Acordo Ortográfico; Divisão silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Acentuação 
Gráfica; Uso de Crase; Acentos diferenciais; Pontuação Gráfica. MORFOLOGIA: Classificação 
das Palavras (Verbo, Substantivo, Adjetivo, Advérbio e Artigo); Flexões Verbais e Nominais: 
Gênero (masculino e feminino), Número (singular e plural) e Grau das Palavras (aumentativo e 
diminutivo). SINTAXE: Termos Essenciais da Oração; Termos Acessórios da Oração; Oração 
Coordenada; Oração Subordinada; Interpretação de Texto; Coesão e Coerência Textual, 
Emprego de Pronomes. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem; Vícios de Linguagem. 

Matemática: Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Potências e Raízes. 
Razão e Proporção. Probabilidade. Porcentagem. Regra de Três Simples e Composta. Equações 
do Primeiro e do Segundo Grau. Áreas de Figuras Planas. Progressão Aritmética e Geométrica. 
Juros Simples e Compostos. Lógica e Raciocínio Matemático. 

Informática (exceto para o cargo de Cuidador Infantil e Instrutor de Artes): Conhecimentos 
básicos de informática. Noções básicas sobre sistemas operacionais. Edição de textos, planilhas 
e apresentações no Microsoft Office. Formatar, salvar e visualizar arquivos e documentos. 
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 
Backup. Conceitos básicos, aplicativos e procedimentos de Internet. Busca e pesquisa na 
Internet, navegar com guias, imprimir e salvar informações. Correio eletrônico. Procedimentos 
de segurança na Internet. Armazenamento de dados na nuvem. 

Conhecimentos Gerais (somente aos cargos de Agente Administrativo, Cuidador Infantil 
(feminino), Instrutor de Artes): Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como 
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, suas interrelações e suas vinculações 
históricas. Globalização. Compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, do 
município, do estado e do país. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; 
evolução histórico constitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos. ECA - 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Ética e Cidadania. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AOS SEGUINTES CARGOS: 

AUXILIAR OPERACIONAL (FEMININO), AUXILIAR OPERACIONAL (MASCULINO), ELETRICISTA 
DE MANUTENÇÃO, MOTORISTA I, MOTORISTA II. 



 
 

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Variantes linguísticas, 
linguagem oral e linguagem escrita, formal e informal. Ortografia: emprego das letras e 
acentuação gráfica. Emprego dos sinais de pontuação. Singular e plural. Masculino e feminino. 
Vocabulário: estrutura e formação de palavras. 

Matemática: Números naturais. Números inteiros. Frações. Sistemas de números naturais. Os 
números racionais. Números reais. Equações e inequações de graus um e dois. Regra de três 
simples. Razões. Proporções. Algarismos romanos. Dízimas periódicas. Porcentagem. Medidas 
de superfície. Medidas de Volume. Números decimais. Grandezas proporcionais. Operações de 
Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. 

Conhecimentos Gerais: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, 
economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 
sustentável, segurança e ecologia, suas interrelações e suas vinculações históricas. 
Globalização. Compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, do município, 
do estado e do país. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução 
histórico constitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos. ECA - Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Ética e Cidadania.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO: 

Os conteúdos programáticos específicos abrangem súmulas, súmulas vinculantes, enunciados 
e jurisprudências dominantes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, 
Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e, quanto à legislação, todas as 
alterações vigentes na data de publicação do presente edital. 

Analista Programador 
Arquitetura de rede TCP-IP: Conceitos básicos; Funções dos protocolos; Protocolo de 
Aplicação, como FTP, SMTP, HTTP. Internet: Estrutura da Internet, seus principais 
Componentes de comunicação, browsers, ferramentas de busca, Correios Eletrônicos. Usos 
indevidos na Internet: Conhecimento sobre ações e procedimentos indevidos na Internet, tais 
como as técnicas de phishing, spamers, ações de Hackers. Criptografia: Noções sobre as 
principais técnicas e algoritmos de Criptografia utilizados (MD5, SHA-1, RSA, simétrica, 
assimétrica). Certificação Digital: Noções sobre certificação digital e sua utilização; 
Conhecimento sobre tecnologias de cartão com “chip”; Conhecimento sobre 
desenvolvimento de sistemas que utilizam tecnologias de smart-card e certificação digital; 
Conhecimento sobre normas e regulamentações associadas ao uso de Certificação Digital e 
smart-card. Conhecimentos de Linguagens de programação Java (JEE e J2SE), Phyton, Delphi e 
PHP; Conhecimento sobre metodologia de desenvolvimento de sistemas (3-tier, SOA, etc). 
Lógica de programação: construção de algoritmos, tipos de dados e as operações primitivas, 
variáveis e expressões, comando de atribuição, avaliação de expressões, comandos de 
entrada e saída, estruturas sequenciais, estrutura de seleção, estruturas de repetição, 
modularização, recursividade e programação estruturada. Estruturas de dados: análise de 
algoritmos, listas encadeadas, pilhas e filas, árvores, filas de prioridade e heaps, dicionários de 
dados, classificação e ordenamento de dados. Programação Orientada a Objetos: objetos, 
classes, atributos e métodos; estado, comportamento e identidade; abstração e 
encapsulamento; herança e polimorfismo e interfaces. Desenvolvimento Web: HTML, CSS, 
JavaScript, Ajax, JSON, XML. Banco de Dados. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. 



 
 

Projeto e Modelagem de dados. Linguagem de Definição e Manipulação de Dados (SQL). 
Linguagem de Modelagem Unificada (Unified Modeling Language – UML). Arquitetura de 
Software. Definição dos conceitos de arquitetura de software, componentes, frameworks e 
padrões de projeto; Padrões de Projeto; Arquitetura em camadas; Webservice, SOAP, Rest; 
DDD - Domain-Driven Design. Modelagem ágil: Programação extrema (eXtreme Programming 
– XP), Scrum. Gerenciamento de processos de desenvolvimento de software. Testes de 
Software: Unidade, Integração, Sistema, Aceitação, Regressão, Desempenho, Cargo). 
Ferramentas de Versionamento (Subversion, GIT). Lei Orgânica do Município de Maringá. 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Maringá. 

Assistente Social 
O Serviço Social e o campo sociojurídico. Instrumentos e técnicas de intervenção, 
planejamento, administração, execução e sistematização do trabalho profissional. A prática 
profissional do assistente social na instituição e análise institucional. Estudo social. Laudos e 
pareceres sociais, informação social. Pesquisa social e produção de conhecimento em Serviço 
Social. Elaboração de projetos de intervenção do Serviço Social. Assessoria em Serviço Social. 
Supervisão em Serviço Social. O projeto ético-político do Serviço Social. Código de Ética 
Profissional. Lei de Regulamentação da Profissão. Resoluções do Conselho Federal de Serviço 
Social sobre o exercício profissional. Direitos Humanos e Serviço Social. Políticas sociais e 
relação Estado/sociedade. Contexto atual e o neoliberalismo. A questão social e a conjuntura 
brasileira. Movimentos sociais. Política Social e planejamento. Planejamento estratégico, 
planos, programas e projetos. Avaliação de programas e políticas sociais. Instâncias públicas 
de controle social democrático. Seguridade Social: Previdência Social; Política Nacional de 
Assistência Brasileira (PNAS) e Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Políticas de Saúde 
Brasileira, Sistema Único de Saúde (SUS) e agências reguladoras; Política Nacional de Drogas, 
Política Nacional de Saúde Mental e a Lei Paulo Delgado; Política Nacional do Idoso e Estatuto 
do Idoso. A Lei Maria da Penha. Políticas, diretrizes, ações e desafios na área da família, da 
criança e do adolescente: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Normas sobre adoção e 
guarda: adoção à brasileira e adoção internacional. Formas alternativas de resolução de 
conflitos. Saúde do trabalhador e a intervenção do Serviço Social. Lei Orgânica do Município 
de Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Maringá. 

Atendente de Odontologia 
Recepção do paciente (ficha clínica, organização de arquivo, Preparo e manutenção das salas 
de atendimento com suprimento do material necessário; Isolamento do campo operatório); 
Manipulação e classificação de materiais odontológicos; Preparo do paciente para o 
atendimento; Auxílio no atendimento (instrumentação do cirurgião-dentista e/ou do técnico 
em higiene bucal, junto à cadeira operatória); Aplicação de métodos preventivos para 
controle de cárie dental e doenças periodontais; Orientação ao paciente sobre higiene bucal; 
Manutenção e conservação de equipamentos odontológicos; Processo saúde – doença. 
Sistema imunológico; Relações humanas. Educação em saúde. Ética Profissional. 
Biossegurança; Instrumentais, Materiais e Equipamentos; Controle da agenda de consultas; 
Limpeza, assepsia e esterilização de instrumentos do campo de atividade; Noções básicas de 
segurança do trabalho.  

Auditor de Controle Interno (Contador) 
Auditor de Controle Interno (Engenheiro Civil) 
Auditor de Controle Interno (Geral) 
Administração Pública: Estado, Governo e Sociedade: conceito e evolução do Estado 
contemporâneo; aspectos fundamentais da formação do Estado brasileiro; teorias das formas 
e dos sistemas de governo; participação social como representação política. A Máquina 



 
 

Pública Brasileira: processo evolutivo; reformas administrativas, seus princípios, objetivos, 
resultados e ensinamentos; patrimonialismo, burocracia e gerencialismo. Governança e 
Administração Pública: orçamento, planejamento, análises governamentais e organizacionais, 
inovação, governança de organizações públicas; parcerias com o setor privado e com o 
terceiro setor. Temas Correntes em Administração Pública: ética; Lei da Ficha Limpa (Lei 
Complementar n.º 135, de 04 de junho de 2010); responsabilidade fiscal; responsabilidade 
orçamentária. 
Controle externo: Constituição Federal: Art. 74. Lei Federal n.º 4.320/1964: Título VIII – Do 
Controle da Execução Orçamentária. Capítulo I – Disposições Gerais. Capítulo II – Do Controle 
Interno. Resolução CFC n.º 1.135/08: NBC-T 16.8 – Controle Interno. Controle da 
Administração pública: conceito, abrangência e espécies. Controle administrativo, judicial e 
legislativo. Controle Externo a cargo dos Tribunais de Contas. Tribunais de Contas. Natureza 
jurídica, funções e eficácia das decisões. Revisão das decisões do Tribunal de Contas pelo 
Poder Judiciário. Competência do Tribunal de Contas: apreciação da constitucionalidade de 
leis, revisão dos próprios atos, autogoverno e normativa. Tribunal de Contas do Município de 
São Paulo: organização, competência, jurisdição e funcionamento (Lei Municipal n.º 9.167, de 
03 de dezembro de 1980 e alterações). Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 
101, de 4 de maio de 2000 e alterações).  
Controle Interno: Definição, objetivos, componentes e limitações de efetividade. Funções da 
controladoria numa organização; aplicabilidade do conceito de controladoria à gestão pública. 
Relação entre objetivos e componentes. Ambiente de Controle: integridade e ética, 
governança corporativa, filosofia gerencial, estrutura organizacional, política e procedimentos 
de recursos humanos e registros. Avaliação de Riscos: estabelecimento de metas e riscos. 
Atividades de Controle: tipos de atividade de controle, integração com avaliação de riscos e 
controles sobre sistemas de informações. Informação e Comunicação. Monitoramento: 
monitoramento contínuo, avaliações em separado, abrangência e periodicidade, o avaliador, 
o processo de avaliação, a metodologia, a documentação, o plano de ação e a comunicação 
das deficiências.  
Direito Administrativo: Princípios da Administração. Administração direta e indireta, 
centralizada e descentralizada. Poderes da Administração: hierárquico; disciplinar; poder 
normativo e regulamentar; vinculado; discricionário. Poder de polícia: conceito, 
características, finalidade e limites. Terceiro Setor. Organizações Sociais, Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público. Consórcios Públicos. Ato administrativo: conceito; 
requisitos; atributos; classificação; espécies; discricionariedade e vinculação; invalidação; 
anulação; revogação; prescrição; cassação e revalidação. Agentes Públicos: Normas 
constitucionais concernentes aos servidores públicos. Regimes jurídicos funcionais: único, 
estatutário, e de emprego público. Cargo público. Concurso público. Processo administrativo: 
conceito, princípios, fases e modalidades. Serviços públicos: conceito; elementos de definição; 
regime jurídico; titularidade e competência; classificação; regulamentação; formas; delegação 
da exploração a particulares; permissão e concessão de serviço público. Parcerias Público-
Privadas. Controle da Administração Pública: controle administrativo; controle legislativo e 
controle judiciário. Responsabilidade extracontratual da Administração pública. Improbidade 
administrativa. Lei Orgânica do Município de Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Maringá. 
Licitações, Contratos, Convênios e Termos de Cooperação: Normas Gerais de Licitação: Lei n.º 
8.666/93 e alterações. Tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas 
de pequeno porte. Pregão: presencial e eletrônico. Sistema de Registro de Preços.  Convênios, 
contratos de repasse e termos de cooperação. 



 
 

Auditor em Saúde (Odontologia)  
Conceitos fundamentais sobre o 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.  
AUDITORIA - 1. Aspectos Gerais. Normas de Auditoria válidas a partir de janeiro de 2010. Ética 
Profissional, Responsabilidade Legal, Objetivo, Controle de Qualidade. 2. Auditoria Interna 
Versus Auditoria Externa. Conceito, Objetivos, Responsabilidades, Funções, Atribuições. 3. 
Desenvolvimento do Plano de Auditoria. Estratégia de Auditoria, Sistema de Informações, 
Controle Interno, Risco de Auditoria. 4. Testes de Auditoria: Substantivos, de Observância, 
Revisão Analítica. 5. Procedimentos de Auditoria: Inspeção, Observação, Investigação, 
Confirmação, Cálculo, Procedimentos Analíticos. 6. Tipos de Teste em Áreas Específicas das 
Demonstrações Contábeis: Caixa e Bancos, Clientes, Estoques, Investimentos, Imobilizado, 
Fornecedores, Contingenciais, Seguros, Folha de Pagamentos. 7. Amostragem Estatística: 
Tipos de Amostragem, Tamanho da Amostra, Risco de Amostragem, Seleção da Amostra, 
Avaliação do Resultado do Teste. 8. Carta de Responsabilidade da Administração: objetivo, 
conteúdo. 9. Uso do Trabalho de Outros Profissionais: outro Auditor Independente, Auditor 
Interno, Especialista de Outra Área. 10. Eventos Subsequentes. 11. Relatório de Auditoria. 
Tipos de Relatório, Estrutura, Elementos.  
FINANÇAS PÚBLICAS - 1. Objetivos, metas, abrangência e definição das Finanças Públicas. 2. 
Visão clássica das funções do Estado; evolução das funções do Governo. 3. Ingressos públicos: 
receitas públicas, receitas originárias e derivadas. 4. Os princípios teóricos de tributação. 5. 
Tributos. Tipos de Tributos. Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria, Contribuições para a 
Seguridade Social. 6. Tipos de impostos: Progressivos, Regressivos, Proporcionais. Diretos e 
Indiretos. 7. O efeito da incidência de tributos indiretos nos mercados de concorrência 
perfeita e monopólio. 8. O efeito de curto, médio e longo prazo da inflação e do crescimento 
econômico sobre a distribuição da carga fiscal. 9. Lei de Responsabilidade Fiscal; Ajuste Fiscal; 
Contas Públicas – Déficit Público; Resultado nominal e operacional; Necessidades de 
financiamento do setor público.  
CONTABILIDADE - 1. CONTABILIDADE GERAL: Conceituação, objetivos, campo de atuação e 
usuários da informação contábil. 2. Estrutura conceitual da Contabilidade, aprovada pela 
resolução 1.374/2011 do CFC (Conselho Federal de Contabilidade). 3. Componentes do 
patrimônio: Ativo, passivo e patrimônio líquido - Conceitos, forma de avaliação e 
evidenciação. 4. Variação do patrimônio líquido: Receita, despesa, ganhos e perdas. – 
Apuração dos resultados. − Conceitos, forma de avaliação e evidenciação. 5. Escrituração 
contábil: Método das partidas dobradas; Contas patrimoniais e de resultado; Lançamentos 
contábeis; Estornos; Livros contábeis obrigatórios e Documentação contábil. 6. Balanço 
patrimonial. Estrutura, forma de evidenciação, critérios de elaboração e principais 
grupamentos de acordo com as modificações introduzidas pelas leis n.º 11.638/2007 e n.º 
11.941/2009. 7. Ativo circulante – Estrutura, evidenciação, conceitos, formas e métodos de 
avaliação. Tratamento contábil das provisões incidentes. 8. Ativo Não Circulante – Realizável a 
Longo Prazo – Composição, classificação das contas, critérios de avaliação, aderência aos 
princípios e normas contábeis e tratamento das provisões. 9. Ativo Não Circulante – 
Investimentos – Formação, classificação das contas, métodos de avaliação, tratamento 
contábil específico das participações societárias, conceitos envolvidos, provisões atinentes, 
critérios e métodos para companhias fechadas e abertas. 10. Ativo Não Circulante – 
Imobilizado – Itens componentes, métodos de avaliação, tratamento contábil, processo de 



 
 

avaliação, controles patrimoniais, processo de provisionamento, tratamento das baixas e 
alienações. 11. Ativo Não Circulante – Intangível: Tratamento contábil, itens componentes e 
critérios de avaliação. Tratamento a ser dado ao saldo das contas do extinto Ativo Diferido. 
12. Passivo circulante: Composição, classificação das contas, critérios de avaliação, aderência 
aos princípios e normas contábeis e tratamento das provisões. 13. Passivo Não Circulante: 
Estrutura, evidenciação, conceitos, formas e métodos de avaliação. 14. Tratamento contábil 
das provisões. 15. Resultados de Exercícios Futuros: Conceito. Extinção do Grupo e 
tratamento a ser dado ao saldo remanescente das contas de acordo com a lei n.º 
11.638/2007. 16. Patrimônio líquido: Itens componentes, evidenciação, métodos de 
avaliação, tratamento contábil, classificação, formas de evidenciação, distribuição dos 
resultados, constituição e reversões de reservas, ações em tesouraria, alterações e formação 
do capital social. Mudança no tratamento dado à contabilização de prêmios na emissão de 
debêntures e subvenções e doações para investimento. 17. Demonstração do resultado do 
exercício: conteúdo e forma de apresentação de acordo com a Resolução CFC n.º 1.376/2011. 
Apuração e procedimentos contábeis para a identificação do resultado do exercício. 18. 
CONTABILIDADE PÚBLICA: conceito, objeto e regime. Campo de aplicação. 19. Conceitos e 
Princípios básicos da Lei nº 4.320/64. 20. Sistemas de Contas da Contabilidade Pública. 
Variações Patrimoniais: Variações Ativas e Passivas Orçamentárias e Extra Orçamentárias. 21. 
Plano de Contas da Administração Municipal: conceito, estrutura das contas, partes 
integrantes, contas do ativo, passivo, despesa, receita, resultado e compensação, 
características das contas, contas de controle: da previsão e execução da receita, fixação e 
execução da despesa, dos restos a pagar e contas com função precípua de controle. 22. 
Contabilização dos Principais Fatos Contábeis: Previsão de Receita, Fixação de Despesa, 
Liberação Financeira, Realização de Receita e Despesa. Adiantamento e prestação de contas. 
Balancete: características, conteúdo e forma. 23. Procedimentos de encerramento do 
exercício. Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço 
Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais de acordo com a Lei nº 4.320/64 e 
alterações posteriores. Observação importante: O conteúdo a ser exigido desse programa 
estará em conformidade com as novas Normas Brasileiras de Contabilidade resultantes dos 
pronunciamentos do comitê de pronunciamentos contábeis (CPC) e aprovadas pelo CFC – 
Conselho Federal de Contabilidade e pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários. Lei 
Orgânica do Município de Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Maringá. 

Auxiliar de Farmácia 
Noções de administração de estabelecimento de saúde. Noções de organização e 
funcionamento de farmácia. Noções de estoque de medicamentos. Dispensação de 
medicamentos. Preparação de fórmulas. Noções básicas de farmacotécnica. Noções de 
farmacologia. Noções de higiene e segurança. Portaria 344/98 – SVS/MS (12/05/1998). Pesos 
e medidas. Vias de introdução e eliminação de medicamentos. Operações farmacêuticas. 
Processos usados na farmácia para preparar o medicamento. Solubilidade dos medicamentos. 
Noções de hipodermia. Incompatibilidade medicamentosa. Sistemas fundamentais e métodos 
de cálculos farmacêuticos. Cálculos de formulação para o aviamento de prescrição. Noções de 
administração de recursos materiais. Qualidade no atendimento ao público: 
comunicabilidade, apresentação, interesse, presteza, eficiência, tolerância, descrição, conduta 
e objetividade. Trabalho em equipe: personalidade e relacionamento, eficácia no 
comportamento. Promoção de biossegurança nas ações de saúde. Administração de farmácia. 
Legislação, controle de qualidade e dispensação de produtos farmacêuticos e correlatos. 
Orientação quanto ao uso correto de medicamentos. Controle e distribuição de 



 
 

medicamentos e materiais. Prazo de validade e sinais de instabilidade. Armazenamento de 
medicamentos. Sistema de distribuição de medicamentos. Medicamentos de controle 
especial Portaria 344/98 SVS/MS de 12.05.1998. Dispensação de Produtos Farmacêuticos e 
correlatos. Armazenamento e Conservação de medicamentos e produtos. Noções de 
Organização e Funcionamento de Farmácias (Portarias). Conceitos Fundamentais do Sistema 
Único de Saúde. Ética no exercício profissional. Lei Orgânica do Município de Maringá. 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Maringá. 

Auxiliar de Laboratório – Análises Clínicas 
Noções de Higiene e de Boas Práticas de Laboratório: Biossegurança. Equipamentos de 
proteção individual e de proteção coletiva. Principais tipos e utilização adequada. 
Procedimentos pré- analíticos: Obtenção, conservação e transporte de amostras biológicas 
destinadas à análise. Técnicas de coleta, anticoagulantes. Causas de variação nas 
determinações laboratoriais. Princípios de lavagem, desinfecção e esterilização de material. 
Procedimentos analíticos básicos: Instrumentos, vidrarias e equipamentos utilizados no 
laboratório clínico para pesagem, volumetria e microscopia. Sistemas analíticos e aplicação 
dos princípios básicos em laboratório de análises clínicas. Preparo de soluções. Conversões de 
unidades, abreviaturas e símbolos. Conceitos Fundamentais do Sistema Único de Saúde. Ética 
no exercício profissional. Noções Gerais sobre as Atribuições do cargo. Lei Orgânica do 
Município de Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Maringá. 

Bibliotecário 
Biblioteconomia, documentação e ciência da informação: conceituação, princípios, evolução e 
relações com outras áreas do conhecimento. Tipos de documentos e finalidades. Fontes 
institucionais (centros, serviços, sistemas de documentação e bibliotecas universitárias). 
Representação descritiva do documento: princípios de catalogação; catálogos: funções, tipos 
e formas; conceitos de autoria e entrada principal; entradas secundárias; código de 
Catalogação Anglo-Americano (AACR’2) e pontos de acesso; tabelas de notação de autor; 
catalogação dos diferentes tipos de materiais e suportes. Representação temática do 
documento: princípios de classificação; sistemas de classificação bibliográfica: histórico e 
evolução; Classificação Decimal de Dewey (CDD); classificações especializadas. Indexação: 
conceitos e mecanismos básicos, características e linguagens; indexação manual e 
automática; descritores; metadados; recuperação da informação. Formação e 
desenvolvimento de coleções: estudos de necessidades de informação; políticas de seleção, 
aquisição e descarte – procedimentos; aquisição planificada, consórcios e comutação 
bibliográfica; coleções não convencionais; intercâmbio: empréstimo entre unidades de 
informação; avaliação. Serviço de referência: conceito e técnicas; bibliotecário de referência: 
características e atribuições; usuários reais e potenciais; processo de negociação; 
disseminação seletiva da informação (DSI); serviços presenciais e virtuais (perfis de uso, 
interesse e necessidades); treinamentos formais e informais; estudo de usuário e de 
comunidade. Redes e sistemas de informação: conceitos e características; 
bibliotecas/unidades de informação virtuais, eletrônicas, digitais, híbridas e em realidade 
virtual; produtores, provedores e usuários das redes e dos sistemas de informação; 
automação; avaliação de software e gerenciador de serviços de unidades de informação; 
formatos de intercâmbio e suas estruturas; catálogos em linha; conversão retrospectiva de 
registros catalográficos (importação e exportação de dados); principais sistemas de 
automação nacionais e internacionais. Tecnologia da informação e da comunicação: conceito 
de redes de comunicação de dados; redes locais (características e diferenças); tipos de 
equipamentos; internet, intranet e extranet; gerenciamento do fluxo da informação em 
ambiente WEB; bancos e bases de dados. Gestão de unidades de informação: planejamento, 



 
 

organização e administração de recursos materiais, financeiros, informacionais e humanos; 
marketing de serviços e produtos. Normalização: conceitos e funções; Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT); Comitê Brasileiro de Documentação (CB14); normas brasileiras de 
documentação. Profissão do bibliotecário: legislação e órgãos de classe. Lei Orgânica do 
Município de Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Maringá. 

Biólogo 
Sistemas de Gestão Ambiental, Licenciamento Ambiental e Legislação aplicada; Processo de 
Licenciamento Ambiental: Etapas do licenciamento e Esferas de Competência; Sistemas de 
Gestão Ambiental conforme NBR ISSO 14.001. Estudos de Impacto Ambiental, Avaliação de 
Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental; Sistema Nacional do Meio Ambiente e 
Política Nacional do Meio Ambiente; Crimes ambientais; Zoneamento ecológico-econômico; 
Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Tópicos em Gestão Ambiental Aplicada: 
Educação ambiental; Agenda 21 – desenvolvimento sustentável; Conservação de recursos 
naturais e serviços ambientais; Sistema Nacional de Unidades de Conservação; Convenções 
internacionais voltadas à proteção de espécies das quais o Brasil é signatário: Convenção 
Sobre a Diversidade Biológica; Política Nacional da Biodiversidade; Mudanças climáticas, 
Protocolo de Kyoto e Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – MDL; Política Nacional de 
Mudanças Climáticas; Política Nacional de Resíduos Sólidos; Política Nacional de Recursos 
Hídricos e Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; Noções de manejo de 
bacias hidrográficas; Noções de Aquicultura; Noções de agroecologia e silvicultura; Noções 
gerais de economia ambiental; Poluição Ambiental: Aspectos e impactos ambientais 
relacionados a indústria de óleo, gás, biocombustíveis e energia; Princípios e técnicas de 
caracterização e monitoramento ambiental; Técnicas de coleta e preparo de amostras 
biológicas, de solo, ar e água; Gerenciamento de Áreas Impactadas: Investigação e 
caracterização de áreas impactadas; Conceitos e técnicas de gerenciamento, manejo e 
remediação de áreas impactadas. Avaliação de risco ecológico; Restauração ecológica e 
florestal de áreas degradadas. Leis e códigos relacionados ao trabalho profissional do Biólogo. 
Lei Orgânica do Município de Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Maringá. 

Cuidador de Idosos 
Doenças transmissíveis e não transmissíveis. Saúde bucal. Alimentação e nutrição. Promoção 
da Saúde: conceito e estratégias. A saúde nas diversas fases da vida. Noções de ética e de 
cidadania.  Abordagem e orientação a idosos. Noções de primeiros socorros. Cuidados básicos 
para prevenção de doenças. Higienização do local de trabalho. Autocuidado com idosos. 
Cuidados com a mobilidade de idosos. Prevenção de quedas. Higiene pessoal e cuidados 
pessoais. Cuidados com a pele. Noções básicas de doenças mais comuns de idosos. Cuidados 
básicos no manuseio de medicamentos. Nutrição. Estímulos na velhice. Conhecimentos 
básicos sobre violência contra o idoso. Noções básicas sobre assistência social ao idoso. Lei 
Orgânica do Município de Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Maringá. 

Cuidador de Saúde 
Doenças transmissíveis e não transmissíveis. Saúde bucal. Alimentação e nutrição. Promoção 
da Saúde: conceito e estratégias. A saúde nas diversas fases da vida. Noções de ética e de 
cidadania.  Abordagem e orientação a grupos de risco (gestantes, diabéticos, hipertensos). 
Noções de primeiros socorros e imunizações. Cuidados básicos para prevenção de doenças. 
Higienização do local de trabalho. Estatuto da Criança e do Adolescente. Cuidados com a 
mobilidade de pessoas que apresentam limitação de locomoção. Prevenção de quedas. 
Higiene pessoal e cuidados pessoais. Cuidados com a pele. Cuidados básicos no manuseio de 



 
 

medicamentos. Noções básicas de Nutrição. Estímulos nas diferentes fases da vida. Noções de 
Atendimento Ao Público. Noções básicas sobre assistência social.  Organização da rotina 
doméstica e do espaço residencial. Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção. Lei 
Orgânica do Município de Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Maringá. 

Economista 
Introdução aos problemas econômicos. Escassez e escolha. Estado, mercado e regulação 
econômica. Custo x benefício. Custo x efetividade. Macroeconomia. Contas nacionais. Balanço 
de pagamentos. Taxas de câmbio. Sistemas de taxas de câmbio fixas e flexíveis. Agregados 
macroeconômicos. Renda e produto de equilíbrio. Consumo. Poupança. Investimento. 
Multiplicador. Setor governo e política fiscal. Déficits e dívida pública. Moeda e crédito. O 
papel do setor público na economia. Natureza e estrutura das despesas públicas. Orçamento 
público. Finanças públicas do Brasil. Conceitos e funções da moeda. Base monetária. Meios de 
pagamento. Sistema financeiro nacional. Microeconomia. Lei da oferta de da demanda. 
Curvas de demanda e de oferta. Elasticidade-preço. Elasticidade-renda. Noções de teoria da 
produção. Conceitos básicos de custos de produção. Concorrência perfeita, oligopólio e 
monopólio. Falhas no sistema de mercado. Noções sobre métodos quantitativos. Números 
índices, análise de regressão linear. Análise de investimento e matemática financeira. 
Operações de crédito, taxas e juros, indicadores financeiros, intermediações financeira, 
análise e avaliação de títulos de investimento. Análise de projetos: Ponto de equilíbrio. Taxa 
interna de retorno. Estudos de Viabilidade. Regra de três simples e composta, percentagens. 
Juros simples e compostos. Capitalização simples e composta e descontos. Taxas de juros: 
nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente. Rendas uniformes e variáveis. Probabilidade e 
estatística. Variáveis aleatórias e suas distribuições. Lei Orgânica do Município de Maringá. 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Maringá. 

Educador Infantil 30hs 
Conceitos e objetivos da Educação infantil. O desenvolvimento biopsicossocial da criança. 
Conteúdos referentes a crianças de zero a 3 anos. Orientações metodológicas. Creche e 
planejamento: organização do tempo e do espaço; rotina diária. Orientação à higiene e 
cuidados com a criança. Conhecimento da organização de creches de escolas de educação 
infantil. Organização e conservação dos maternais. Noções básicas de: assepsia, desinfecção e 
esterilização do ambiente. Conhecimento dos procedimentos para atendimento aos pais. 
Fiscalização de entrada e saída de crianças. Atendimento às ordens de serviços. Atitudes 
visando à disciplina de alunos. Auxílio e orientação quanto à alimentação. Recreação com as 
crianças. Atividades lúdicas. Desenvolvimento de brincadeiras e atividades esportivas. 
Execução de atividades previstas no planejamento escolar. Estatuto da Criança e do 
Adolescente - Lei nº 8.069/90 de 13/07/90. Noções Gerais sobre as Atribuições do Cargo. Lei 
Orgânica do Município de Maringá. Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 
Quadro de Pessoal do Magistério de Maringá. 

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. Lei Orgânica do Município de Maringá. Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração do Quadro de Pessoal do Magistério de Maringá. 

Engenheiro Ambiental 
Noções de Ecologia, Ciclos Biogeoquímicos e Poluição Ambiental. Gerenciamento de resíduos 
sólidos: conceitos, caracterização, aspectos ambientais e epidemiológicos, métodos de 
disposição final e tratamento. Planos de Gerenciamento de Resíduos. Sistemas de Tratamento 
de Esgotos: Conceitos básicos, caracterÌsticas do esgoto doméstico, Sistemas de Tratamento, 
Gestão e Disposição de Efluentes e lodos. Sistemas de Abastecimento de água: Conceitos 
básicos, características químicas, físicas e biológicas de água superficial e subterrânea, 
Concepções de Estações de Tratamento de Água para consumo humano, qualidade da água 
para consumo humano - Portaria Nº2914/2011 do Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária. 
Avaliação de Efluentes industriais. Unidade de Conservação e Unidades de Preservação 
Permanente: Conceitos e gestã. Educação ambiental: Fundamentos da questão ambiental, 
Política de Educação ambiental nas escolas e na comunidade, sociedade sustentável. Gestão 
Ambiental: Avaliação de Impacto Ambiental, Noções de Metodologias de Avaliação de 
Impactos Ambientais, Processo de Licenciamento Ambiental: Análise da competência do 
Licenciamento Prévio, EIA/RIMA e RIA Licença Prévia, Licença de Instalação, Licença de 
Operação, Autos de infração e Termo de Ajustamento de Conduta. Legislações Ambientais 
Nacionais: Lei de crime ambiental; Política Nacional de recursos Hídricos - Lei 9.433/97; 
Política Nacional de Saneamento Básico - Lei 11445/07; Política nacional de resíduos Sólidos - 
Lei 12305/10. Política Nacional de Educação Ambiental - Lei 9795/99; Licenciamento 
Ambiental: Lei 6.938/81. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - Lei n° 
9.985/2000. Resoluções CONAMA: nº 001/86; nº 237/97; nº 274/00; nº 357/05, nº430/11, 
nº01/90, nº 02/93; Nº 05/89; Nº03/90, Nº382/06; Nº 358/05; Nº 307/02; Nº 448/12; Nº 
431/11; Nº362/05; Nº420/09; N°469/15. Lei Orgânica do Município de Maringá. Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Maringá. 

Engenheiro Civil 
Projetos de obras civis: arquitetônicos, estruturais (concreto, aço e madeira), fundações, 
instalações elétricas e hidro-sanitárias. Elaboração de termos de referência e projetos básicos. 
Projetos complementares: elevadores, ventilação-exaustão, ar-condicionado, telefonia, 
prevenção contra incêndio. Compatibilização de projetos. Especificação de materiais e 
serviços: caderno de encargos. Planejamento e programação de obras: orçamento e 
composição de custos unitários, parciais e totais, BDI e encargos sociais – levantamento de 
quantidades. Planejamento e cronograma físico-financeiro – PERT-COM e histograma de mão 
de obra. Operação e controle de obra, procedimentos gerenciais e acompanhamento de 
obras. Construção: organização do canteiro de obras – execução de fundações (diretas e 
profundas). Estruturas de contenção. Alvenaria, estruturas e concreto, aço e madeira, 
coberturas e impermeabilização, esquadrias, pisos e revestimentos, pinturas, instalações 
(água, esgoto, eletricidade e telefonia). Fiscalização: acompanhamento da aplicação de 
recursos (medições, emissão de fatura etc.), controle de materiais (cimento, agregados 
aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.), controle de 



 
 

execução de obras e serviços, traços e consumo de materiais. Noções de irrigação, 
pavimentação de vias, terraplenagem e drenagem, de hidráulica, de hidrologia e geotecnia. 
Legislação e engenharia legal. Noções de segurança do trabalho, principais NBRs. Informática 
aplicada à engenharia (Excel, Word, AutoCAD). Lei Orgânica do Município de Maringá. 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Maringá. 

Farmacêutico 
Dimensionamento e controle de estoques. Boas Práticas de Estocagem, Estocagem de 
medicamentos Termo lábeis; Estocagem de medicamentos imunosorológicos; Estocagem de 
medicamentos de controle especial.DCB – Denominação Comum Brasileira.Epidemiologia dos 
erros na medicação e estratégia de prevenção; A prescrição médica; Esquemas de 
manutenção de soro; Diluição de medicamentos; Estabilidade dos medicamentos; Preparação 
de misturas parenterais. Terapia Nutricional Parenteral e Enteral. Farmácias Satélites: Serviços 
especializados em dispensação de materiais e medicamentos.Limpeza, Desinfecção e 
Esterilização. Diluição de Germicidas e Correlatos. A importância do controle microbiano; 
Agentes Saneantes. Uso racional de antibióticos. A farmácia e o controle de 
infecções.Farmacologia: Farmacotécnica – Formas farmacêuticas. Farmacocinética: absorção, 
distribuição, biotransformação e eliminação.  Vias de administração de medicamentos.    
Farmacodinâmica: agonistas e antagonistas, receptores, relação estrutura atividade. Reações 
Adversas a Medicamentos.  Interações e Incompatibilidades medicamentosas.Resolução RDC 
n° 67/2007. Portaria 344/2008.Legislação do SUS. Medicamentos genéricos.Ética Profissional. 
Código de Ética Profissional. Assistência Farmacêutica. Normas Operacionais Básicas do 
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica do Município de Maringá. Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Maringá. 

Farmacêutico Bioquímico 
Conhecimentos técnicos profissionais aplicados a laboratórios de análises clínicas. Coleta, 
transporte, preservação, processamento primário das principais amostras biológicas. Controle 
de qualidade e estatística. Biossegurança. Automação. Princípios básicos de química clínica: 
cálculos e reagentes. Desinfecção e esterilização. Métodos diagnósticos em imunologia 
clínica. Diagnóstico laboratorial das doenças infecciosas (sífilis, chagas, toxoplasmose, 
rubéola) e das hepatites virais (marcadores de hepatites). Hormônios. Diagnóstico laboratorial 
de HIV. Diagnóstico laboratorial de doenças autoimunes. Bioquímica. Métodos bioquímicos 
de diagnóstico, dosagens enzimáticas, cinéticas e colorimétricas. Avaliação laboratorial de 
funções renais, hepáticas, endócrinas e cardiovasculares. Testes de tolerância a glicose. 
Automação em bioquímica. Hematologia. Formação do sangue: características morfológicas e 
funcionais das séries hematológicas. Diagnóstico laboratorial das anemias. Fatores de 
coagulação. Coagulograma. Caracterização morfofisiopatológica e bioquímica das leucoses. 
Imunohematologia (sistemas sanguíneos e doença hemolítica do recém nato). Urinálise. 
Componentes normais e anormais de urinas. Sedimentoscopia da urina e correlações clínicas. 
Exame químico, densidade, estudo e morfologia das hemácias. Microbiologia. Métodos de 
colorações: meios de cultura para isolamentos de microorganismos, meios de transporte para 
cultivos de diversos materiais biológicos, coleta de materiais biológicos, provas bioquímicas 
para identificação de microorganismos, culturas qualitativas e quantitativas, mecanismos de 
ação de antimicrobianos, bacterioscopias e baciloscopias, teste de suscetibilidades aos 
antimicrobianos, diagnóstico, etiologia patologias e epidemiologias das micoses. 
Parasitologia. Diagnóstico de helmintos e protozoários, protozooscopia, helmintoscopia, ciclo 
evolutivo dos protozoários, ciclo evolutivo dos helmintos, métodos específicos para 
diagnóstico de parasitoses. Farmacovigilância: vigilância sanitária de medicamentos e outros 
insumos farmacêuticos. Lei Orgânica do Município de Maringá. Estatuto dos Servidores 



 
 

Públicos do Município de Maringá. 

Fisioterapeuta 
Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas de 
função muscular. Cinesiologia e Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e 
treinamento funcional. Indicação, contra-indicação, técnicas e efeitos fisiológicos da 
hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia 
superficial e profunda. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia, fisiologia, 
fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas: 
neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia; pneumologia; 
ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora. 
Instrumentos de medida e avaliação relacionados ao paciente crítico ou potencialmente 
crítico. Estimulação precoce do paciente crítico ou potencialmente crítico. Suporte básico de 
vida. Aspectos gerais e tecnológicos da Terapia Intensiva. Identificação e manejo de situações 
complexas e críticas. Farmacologia aplicada. Monitorização aplicada ao paciente crítico ou 
potencialmente crítico. Interpretação de exames complementares e específicos do paciente 
crítico ou potencialmente crítico. Suporte ventilatório invasivo ou não invasivo. Técnicas e 
recursos de expansão pulmonar e remoção de secreção. Fisiologia e biomecânica cárdio-
pulmonar neonatal. Avaliação e monitorização do recém-nascido. Fisioterapia aplicada nas 
patologias pulmonares no neonato. Fisioterapia aplicada nas patologias cardíacas no neonato. 
Radiologia aplicada neonatologia. Técnicas Fisioterápicas aplicadas a neonatologia. Ética 
profissional. Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica do 
Município de Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Maringá. 

Geólogo 
Fundamentos de geologia geral e estrutural; dinâmicas interna e externa da terra; ciclos 
geológicos; geologia ambiental; intemperismo e processos erosivos; mineralogia; importância 
econômica dos minerais e elementos químicos; propriedades físicas e químicas dos minerais; 
classificação de minerais e mineralogia descritiva; petrografia; constituição da crosta 
terrestre; características físicas e químicas das rochas; principais classes de rochas; rochas 
magmáticas plutônicas e vulcânicas; sedimentação, sedimentos e rochas sedimentares; 
rochas metamórficas; textura e estrutura das rochas; estratigrafia e geologia do brasil; fósseis; 
datações geocronológicas; visão geral de estratigrafia do Brasil; províncias estruturais 
brasileiras, bacias sedimentares brasileiras continentais e da margem continental; 
intemperismo; formação dos solos e evolução das paisagens; hidrogeologia; estruturas 
primárias e tectônicas; dobras, falhas e fraturas; classificação dos recursos minerais; minerais 
metálicos e não metálicos; mineração e impactos ambientais; geoquímica ambiental; 
Licenciamento Ambiental e Legislação aplicada; Processo de Licenciamento Ambiental: Etapas 
do licenciamento e Esferas de Competência; Sistemas de Gestão Ambiental conforme NBR 
ISSO 14.001. Estudos de Impacto Ambiental, Avaliação de Impacto Ambiental e Relatórios de 
Impacto Ambiental; recursos hídricos e mineração; rochas ornamentais; dispersão de massa; 
elementos de geomorfologia geral; domínios da natureza no Brasil e paisagens de exceção; 
paisagens tropicais e subtropicais; dinâmica geoambiental; geopolítica dos minérios; relação 
geologia-geomorfologia. Lei Orgânica do Município de Maringá. Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Maringá. 

Médico Auditor 
Conceitos fundamentais sobre o 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.  
AUDITORIA - 1. Aspectos Gerais. Normas de Auditoria válidas a partir de janeiro de 2010. Ética 
Profissional, Responsabilidade Legal, Objetivo, Controle de Qualidade. 2. Auditoria Interna 
Versus Auditoria Externa. Conceito, Objetivos, Responsabilidades, Funções, Atribuições. 3. 
Desenvolvimento do Plano de Auditoria. Estratégia de Auditoria, Sistema de Informações, 
Controle Interno, Risco de Auditoria. 4. Testes de Auditoria: Substantivos, de Observância, 
Revisão Analítica. 5. Procedimentos de Auditoria: Inspeção, Observação, Investigação, 
Confirmação, Cálculo, Procedimentos Analíticos. 6. Tipos de Teste em Áreas Específicas das 
Demonstrações Contábeis: Caixa e Bancos, Clientes, Estoques, Investimentos, Imobilizado, 
Fornecedores, Contingenciais, Seguros, Folha de Pagamentos. 7. Amostragem Estatística: 
Tipos de Amostragem, Tamanho da Amostra, Risco de Amostragem, Seleção da Amostra, 
Avaliação do Resultado do Teste. 8. Carta de Responsabilidade da Administração: objetivo, 
conteúdo. 9. Uso do Trabalho de Outros Profissionais: outro Auditor Independente, Auditor 
Interno, Especialista de Outra Área. 10. Eventos Subsequentes. 11. Relatório de Auditoria. 
Tipos de Relatório, Estrutura, Elementos.  
FINANÇAS PÚBLICAS - 1. Objetivos, metas, abrangência e definição das Finanças Públicas. 2. 
Visão clássica das funções do Estado; evolução das funções do Governo. 3. Ingressos públicos: 
receitas públicas, receitas originárias e derivadas. 4. Os princípios teóricos de tributação. 5. 
Tributos. Tipos de Tributos. Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria, Contribuições para a 
Seguridade Social. 6. Tipos de impostos: Progressivos, Regressivos, Proporcionais. Diretos e 
Indiretos. 7. O efeito da incidência de tributos indiretos nos mercados de concorrência 
perfeita e monopólio. 8. O efeito de curto, médio e longo prazo da inflação e do crescimento 
econômico sobre a distribuição da carga fiscal. 9. Lei de Responsabilidade Fiscal; Ajuste Fiscal; 
Contas Públicas – Déficit Público; Resultado nominal e operacional; Necessidades de 
financiamento do setor público.  
CONTABILIDADE - 1. CONTABILIDADE GERAL: Conceituação, objetivos, campo de atuação e 
usuários da informação contábil. 2. Estrutura conceitual da Contabilidade, aprovada pela 
resolução 1.374/2011 do CFC (Conselho Federal de Contabilidade). 3. Componentes do 
patrimônio: Ativo, passivo e patrimônio líquido - Conceitos, forma de avaliação e 
evidenciação. 4. Variação do patrimônio líquido: Receita, despesa, ganhos e perdas. – 
Apuração dos resultados. − Conceitos, forma de avaliação e evidenciação. 5. Escrituração 
contábil: Método das partidas dobradas; Contas patrimoniais e de resultado; Lançamentos 
contábeis; Estornos; Livros contábeis obrigatórios e Documentação contábil. 6. Balanço 
patrimonial. Estrutura, forma de evidenciação, critérios de elaboração e principais 
grupamentos de acordo com as modificações introduzidas pelas leis n.º 11.638/2007 e n.º 
11.941/2009. 7. Ativo circulante – Estrutura, evidenciação, conceitos, formas e métodos de 
avaliação. Tratamento contábil das provisões incidentes. 8. Ativo Não Circulante – Realizável a 
Longo Prazo – Composição, classificação das contas, critérios de avaliação, aderência aos 
princípios e normas contábeis e tratamento das provisões. 9. Ativo Não Circulante – 
Investimentos – Formação, classificação das contas, métodos de avaliação, tratamento 
contábil específico das participações societárias, conceitos envolvidos, provisões atinentes, 
critérios e métodos para companhias fechadas e abertas. 10. Ativo Não Circulante – 
Imobilizado – Itens componentes, métodos de avaliação, tratamento contábil, processo de 
avaliação, controles patrimoniais, processo de provisionamento, tratamento das baixas e 
alienações. 11. Ativo Não Circulante – Intangível: Tratamento contábil, itens componentes e 
critérios de avaliação. Tratamento a ser dado ao saldo das contas do extinto Ativo Diferido. 
12. Passivo circulante: Composição, classificação das contas, critérios de avaliação, aderência 
aos princípios e normas contábeis e tratamento das provisões. 13. Passivo Não Circulante: 



 
 

Estrutura, evidenciação, conceitos, formas e métodos de avaliação. 14. Tratamento contábil 
das provisões. 15. Resultados de Exercícios Futuros: Conceito. Extinção do Grupo e 
tratamento a ser dado ao saldo remanescente das contas de acordo com a lei n.º 
11.638/2007. 16. Patrimônio líquido: Itens componentes, evidenciação, métodos de 
avaliação, tratamento contábil, classificação, formas de evidenciação, distribuição dos 
resultados, constituição e reversões de reservas, ações em tesouraria, alterações e formação 
do capital social. Mudança no tratamento dado à contabilização de prêmios na emissão de 
debêntures e subvenções e doações para investimento. 17. Demonstração do resultado do 
exercício: conteúdo e forma de apresentação de acordo com a Resolução CFC n.º 1.376/2011. 
Apuração e procedimentos contábeis para a identificação do resultado do exercício. 18. 
CONTABILIDADE PÚBLICA: conceito, objeto e regime. Campo de aplicação. 19. Conceitos e 
Princípios básicos da Lei nº 4.320/64. 20. Sistemas de Contas da Contabilidade Pública. 
Variações Patrimoniais: Variações Ativas e Passivas Orçamentárias e Extra Orçamentárias. 21. 
Plano de Contas da Administração Municipal: conceito, estrutura das contas, partes 
integrantes, contas do ativo, passivo, despesa, receita, resultado e compensação, 
características das contas, contas de controle: da previsão e execução da receita, fixação e 
execução da despesa, dos restos a pagar e contas com função precípua de controle. 22. 
Contabilização dos Principais Fatos Contábeis: Previsão de Receita, Fixação de Despesa, 
Liberação Financeira, Realização de Receita e Despesa. Adiantamento e prestação de contas. 
Balancete: características, conteúdo e forma. 23. Procedimentos de encerramento do 
exercício. Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço 
Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais de acordo com a Lei nº 4.320/64 e 
alterações posteriores. Observação importante: O conteúdo a ser exigido desse programa 
estará em conformidade com as novas Normas Brasileiras de Contabilidade resultantes dos 
pronunciamentos do comitê de pronunciamentos contábeis (CPC) e aprovadas pelo CFC – 
Conselho Federal de Contabilidade e pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários. 

Médico (Clínica Geral) 
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão 
arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, 
arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva 
crônica. Embolia pulmonar. Pneumonias e abcessos pulmonares. Doença pulmonar 
intersticial. Hipertensão pulmonar. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, 
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e colecistite, pancreatite, 
hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. Doenças renais: 
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. 
Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e 
nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas suprarenais, distúrbios das glândulas 
paratireoides. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, 
gota. Doenças infecciosas e terapia antibiótica. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 
Emergências clínicas. Conceitos fundamentais sobre o 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. Doenças de notificação compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de 
Vacinação. Código de Ética Médica. Lei Orgânica do Município de Maringá. Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Maringá. 



 
 

Médico (Ginecologia/Obstetrícia) 
Conceitos fundamentais sobre o 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. Doenças de notificação 
compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação.  Código de Ética Médica. 
Anatomia e embriologia. Planejamento familiar. Dor pélvica e dismenorreia. Doenças 
sexualmente transmissíveis e infecções geniturinárias. Gravidez ectópica. Doenças benignas 
do trato reprodutivo. Cirurgias para patologias benignas e malignas. Incontinência urinária de 
esforço, uretrocele, cistocele e distopias do útero. Doença inflamatória pélvica. 
Endocrinologia, ginecologia (amenorreia, anovulação, hirsutismo, hemorragia uterina 
disfuncional, desenvolvimento sexual, puberdade e climatério). Infertilidade. Endoscopia 
ginecológica. Endometriose. Câncer de colo uterino. Propedêutica do colo uterino. Câncer de 
ovário. Câncer de vulva. Doença trofoblástica gestacional. Doenças benignas e malignas da 
mama. Ginecologia infanto-puberal. Assistência pré- natal. Assistência ao parto. Hemorragias 
pós-parto. Síndromes hemorrágicas na gravidez. Amniorexe prematura. Parto prematuro. 
Cesariana. Gestação de alto risco. Hipertensão na gravidez. Endocrinopatias na gravidez. 
Incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Ultrassom em obstetrícia. Doenças infecciosas na 
gravidez. Sofrimento fetal. Toco traumatismos maternos. Passagem transplacentária de 
drogas. Gravidez na adolescência. Infecção urinária na gravidez. Patologia do sistema 
amniótico. Hiperemese gravídica. Aspectos médico-legais e éticos da obstetrícia. Ginecologia 
e Obstetrícia Baseada em Evidência. Lei Orgânica do Município de Maringá. Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Maringá. 

Médico (Medicina do Trabalho) 
Conceitos fundamentais sobre o 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. Doenças de notificação 
compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. Aspectos 
Epidemiológicos nas empresas, doenças profissionais, identificação, medidas preventivas e 
tratamento. Conhecimentos específicos em L.E.R.. Noções de saúde mental do trabalhador, 
conceituação de saúde ocupacional. Conhecimento didático para aulas de introdução, 
legislação e organização dos serviços de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, inclusive 
programas sobre AIDS e outras DSTs. Noções de epidemiologia, história natural das doenças 
profissionais devidas a agentes químicos, físicos e biológicos. Noções de estatística; higiene e 
saneamento do meio ambiente (reconhecimento, avaliação de controle de riscos ambientais); 
Fisiologia do trabalho. Agentes Mecânicos de doenças profissionais. Acidentes do trabalho. 
Cadastro de acidentes. Noções de toxicologia (alcoolismo, tabagismo e outras drogas nas 
empresas). Limites de tolerância. Doenças causadas por ruídos: trauma acústico. Controle 
médico dos trabalhadores menores, do sexo feminino, idosos e expostos a agentes físicos e 
químicos. Controle do uso de drogas causadoras de dependências entre os trabalhadores. 
Readaptação e reabilitação profissional. Exames pré-admissionais. Exames médicos 
periódicos. Imunizações de interesse ocupacional. Hipertensão arterial. Diabetes mellitus. 
Epilepsias. Normas Regulamentadoras. Código de Ética Médica. Lei Orgânica do Município de 
Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Maringá. 

Médico (Pediatria) 



 
 

Conceitos fundamentais sobre o 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. Doenças de notificação 
compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. Código de Ética Médica. 
Epidemiologia em saúde da criança. Diagnóstico de saúde da população infantil de uma 
comunidade. Organização do sistema de saúde/modelo de assistência à saúde-população. 
Assistência farmacêutica. Planejamento e execução de programas de atenção à saúde da 
criança (CD, IRA, Diarreia/TRO, Imunização, Aleitamento materno). Relação médico-família-
criança. Problemas comuns do ambulatório de cuidados primários em pediatria: alimentação 
da criança. Crescimento e desenvolvimento neuro-psico-motor. Dificuldades escolares, 
distúrbios da nutrição e metabolismo. Saúde bucal. Aspectos da gestação, parto e cuidados 
com o recém-nascido. Patologias do aparelho digestivo. Doenças infectocontagiosas e 
parasitárias em pediatria. Doenças respiratórias agudas e crônicas. Patologias do trato 
urinário. Anemias. Patologias cardíacas. Afecções cirúrgicas comuns da infância. Problemas 
dermatológicos na infância. Problemas ortopédicos mais comuns na infância. Medicina do 
adolescente. Urgências em pediatria. Lei Orgânica do Município de Maringá. Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Maringá. 

Médico Veterinário 
Anatomia de animais domésticos. Fisiologia de animais domésticos. Histologia de animais 
domésticos. Imunologia veterinária. Patologia dos animais domésticos. Doenças infecciosas e 
parasitárias dos animais de companhia e de produção. Enfermidades de notificação 
obrigatória. Métodos de diagnóstico das enfermidades infecciosas e parasitárias. 
Desenvolvimento de programas sanitários para controle e(ou) erradicação de enfermidades 
de interesse médico veterinário. Clínica médica de animais de companhia, de produção e 
selvagem. Clínica cirúrgica de animais de companhia, de produção e selvagem. Anestesiologia 
de animais de companhia, de produção e selvagem. Inspeção dos alimentos de origem animal 
(legislação). Uso de antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos em medicina 
veterinária. Doenças transmitidas por alimentos de origem animal. Identidade e qualidade de 
alimentos de origem animal (legislação). Programas sanitários vigentes. Vigilância sanitária 
internacional. Papel da OIE (Organização Mundial de Saúde Animal). Bioterismo. Manejo dos 
animais. Principais doenças dos animais. Biossegurança. Lei Orgânica do Município de 
Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Maringá. 

Odontólogo 
ODONTOPEDIATRIA E PREVENÇÃO: Escovação e Dentifrícios, Dieta e Fluoretos, Selante de 
fóssulas e fissura; Traumatismos dentários na dentadura decídua, Promoção de saúde na 
infância, Erupção dentária: cronologia e transtornos; Radiologia; Anestésico pré e pós 
operatórios e cuidados. ANESTESIOLOGIA EM ODONTOLOGIA: Técnicas Acidentes e 
complicações, Farmacologia, RADIOLOGIA: Técnicas radiológicas intrabucais, Técnicas 
radiológicas extrabucais, Anatomia radiográfica. IV - SEMIOLOGIA: Aspectos normais da 
mucosa bucal, Elementos de diagnósticos: sinais e sintomas, Exames complementares em 
odontologia, Doença incomuns na cavidade bucal, Câncer bucal, AIDS. DENTÍSTICA E 
MATERIAIS DENTÁRIOS: Materiais Restauradores, Cimentos e Materiais de Moldagem, Tipos 
de cavidades e materiais, Propriedades Indicações Manipulações Proteção do complexo 
dentinopulpar. FARMACOLOGIA: Uso de Antibióticos, Antinflamatórios e Drogas, 
Hemostáticas, Indicações e contra-indicações, Posologia Cirurgia e Traumatologia 
BucomaxilofacialPré e pós operatório, Dentes inclusos e suas classificações, Acidentes e 



 
 

complicações. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA: Anestésicos locais Alergias e 
hipersensibilidade Obstrução de vias aéreas superiores Desmaio/ Lipotímia /Síncope, 
Hipertensão Doenças cardio-vasculares, Epilepsia Parada cardio-respiratória, Suporte básico 
de vida, Reanimação cardio-respiratória, Equipamentos necessários. PERIODONTIA: 
Anatomia, histologia e fisiologia do periodonto normal, Espaço biológico e suas implicações 
clínicas, Exame clínico periodontal, Procedimentos básicos para preparos do paciente, 
Cirurgias para restabelecimento do espaço biológico, Tracionamento ortodôntico, Controle e 
manutenção do paciente tratado proteticamente, Terapia periodontal de suporte. Doença 
periodontal: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica 
e manutenção. BIOSSEGURANÇA: Conceitos em Biossegurança, Processo de limpeza, 
embalagem, esterilização, monitorização química e biológica no processo de esterilização em 
autoclaves. Medidas de Prevenção para evitar a transmissão de doenças entre pacientes e 
profissionais (EPI; Desinfecção; Barreiras; Esterilização), Controle de Infecção Cruzada e 
Principais doenças transmissíveis, Padronização e Rotinas Legislação e Exigências da ANVISA: 
Adequação do consultório à legislação vigente (Instalações físicas e Equipamentos). 
ENDODONTIA: Considerações gerais Doenças pulpares, Diagnóstico diferencial, Enfermidades 
periapicais, Fases da endodontia, Técnica endodôntica, Preparo do canal radicular, Medicação 
intra canal Cimentos obturadores, Cirurgia parendodôntica – indicações, Restaurações de 
dentes tratados endodonticamente, Preparo do conduto para receber retentores intra-
radiculares. PRÓTESE DENTÁRIA: Oclusão em prótese dentária, Prótese total, Prótese parcial 
fixa, Prótese parcial removível, Prótese sobre implante. CONHECIMENTOS BÁSICOS DE 
LEGISLAÇÃO: Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; 
Política Nacional de Saúde Bucal; Lei Federal nº 11.889/2008; Programa Brasil Sorridente; 
Código de Ética Odontológica (Resolução CFO-118/2012). Lei Orgânica do Município de 
Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Maringá. 

Professor 20 hs 
Noções básicas sobre a atividade docente. Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, 
conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar); Concepção de 
desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural; 
procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 5 anos, referente à saúde, 
alimentação e higiene; A formação da personalidade. Projeto Político-Pedagógico; Currículo e 
organização do conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço 
escolar; Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à 
Educação. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Educação Infantil: Espaço 
de educação e cuidado. A infância na escola e na vida: uma relação fundamental; O brincar 
como um modo de ser e estar no mundo; As diversas expressões e o desenvolvimento da 
criança na escola. A Infância e sua Singularidade: Crianças: sujeitos sociais e históricos, 
marcadas, pelas contradições das sociedades em que estão inseridas. Compreensão da 
infância de maneira histórica, ideológica e cultural. Desenvolvimento da inteligência. Estágios 
do desenvolvimento da criança. O processo de socialização. A teoria de Piaget sobre a 
linguagem e o pensamento da criança. O desenvolvimento dos conceitos científicos na 
infância. Pensamento e palavra. Ética profissional. Princípios e fundamentos dos referenciais 
curriculares. Lei 9.394/96 e alterações. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. Resolução CNE/CEB Nº 01, de 07/04/99 e Parecer CNE/CEB Nº 22/98 aprovado em 
17/12/98. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Normas e princípios para a 
Educação Infantil no Sistema de Ensino do Paraná, Deliberações nºs 02/2005 – CEE de 
06/06/05 e 08/2006 – CEE de 06/12/2016. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 
8.069/90 de 13/07/90. Noções Gerais sobre as Atribuições do Cargo. Lei Orgânica do 



 
 

Município de Maringá. Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de 
Pessoal do Magistério de Maringá. 

Professor 20 hs (Artes) 
Noções básicas sobre a atividade docente. Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, 
conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar); Concepção de 
desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural; 
procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 5 anos, referente à saúde, 
alimentação e higiene; A formação da personalidade. Projeto Político-Pedagógico; Currículo e 
organização do conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço 
escolar. Ensino da arte no Brasil: história. Ensino da arte: Abordagem Triangular no Ensino da 
Arte. Arte como sistema simbólico não verbal: leitura e interpretação. Linguagens 
contemporâneas da arte. Artes Cênicas: história. Artes Cênicas: ensino. Artes Cênicas: 
relações entre arte e jogo. Artes Visuais: história. Artes Visuais: ensino. Artes Visuais: 
elementos da linguagem visual. Música: história. Música: ensino. Música: elementos da 
linguagem musical. Dança: história. Dança: ensino. Dança: corpo na dança. Dança: Teoria de 
Laban. Arte e manifestações culturais. Arte e comunicação na contemporaneidade. Lei 
Orgânica do Município de Maringá. Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 
Quadro de Pessoal do Magistério de Maringá. 

Professor 20 hs (Educação Física) 
Noções básicas sobre a atividade docente. Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, 
conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar); Concepção de 
desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural. A 
formação da personalidade. Projeto Político-Pedagógico; Currículo e organização do 
conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolar. 
Fundamentos da Educação Física. Objetivos da Educação Física. Medidas e avaliação em 
Educação Física. Desenvolvimento motor e sua aplicação em programas de Educação Física. 
Anatomia e fisiologia do exercício. Qualidade de Vida. Lazer e Recreação. Aspectos técnicos, 
políticos e pedagógicos da Educação Física escolar. Esportes e regras oficiais. Recreação 
Escolar. Anatomia e fisiologia do exercício. Parâmetros Curriculares Nacionais. Planejamento 
escolar: importância e etapas do planejamento (diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, 
procedimentos, recursos e avaliação pedagógica). Lei Orgânica do Município de Maringá. 
Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Magistério de 
Maringá. 

Professor 20 hs (Língua Inglesa) 
Noções básicas sobre a atividade docente. Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, 
conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar); Concepção de 
desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural. A 
formação da personalidade. Projeto Político-Pedagógico; Currículo e organização do 
conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolar. 
Fundamentos teóricos do processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa e principais 
abordagens metodológicas nos anos iniciais do ensino fundamental. Compreensão, 
interpretação e produção de textos: estratégias de leitura, tipologia, estrutura e organização 
textual. Coerência e coesão: principais elementos e relações da estrutura linguística do Inglês 
(morfologia, sintaxe, semântica, fonologia, vocabulário). O ensino de línguas para 
comunicação. Dimensões comunicativas no ensino de Inglês. Proposta Curricular de Língua 
Estrangeira Moderna. Interculturalidade e Interdisciplinaridade no Ensino da Língua Inglesa. 
Aprendizado de Língua Estrangeira: língua como discurso – conhecimento contextual 
(conhecimento dos interlocutores, lugar, hora e objetivo do ato comunicativo). Conhecimento 



 
 

textual (organizações textuais diferentes como descrição, exploração e argumentação). 
Conhecimento linguístico/sistêmico 48 (conhecimento do aspecto linguístico no ato 
comunicativo). Uso social da língua: no ambiente profissional (estilo usado em artigos de 
jornais, instruções e palestras). Língua – História e Cultura: temas relacionados com assuntos 
internacionais como economia, política, pessoas, lugares, cultura, meio ambiente, saúde, 
ciência e tecnologia. Ensino da Língua Inglesa: concepções sobre o ensino-aprendizagem da 
Língua Inglesa. O processo de ensinar e aprender a língua estrangeira. O papel da Língua 
Inglesa no currículo. Lei Orgânica do Município de Maringá. Estatuto e Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Magistério de Maringá. 

Professor 20hs (educação especial – apoio em contraturno escolar) 
Noções básicas sobre a atividade docente. Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, 
conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar); Concepção de 
desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural. A 
formação da personalidade. Projeto Político-Pedagógico; Currículo e organização do 
conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolar. 
Fundamentos e princípios da educação inclusiva; Marcos legais, e educacionais da educação 
inclusiva e da educação especial; Política nacional de educação especial na perspectiva da 
educação inclusiva; Convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência; 
Conceito de educação especial na perspectiva da educação inclusiva; Atendimento 
Educacional Especializado – AEE e seus serviços, recursos e estratégias de acessibilidade; 
Tecnologia assistida, suas modalidades e o AEE; Público da Educação Especial. Lei Orgânica do 
Município de Maringá. Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de 
Pessoal do Magistério de Maringá. 

Professor 20hs (educação especial – apoio em sala de aula) 
Noções básicas sobre a atividade docente. Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, 
conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar); Concepção de 
desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural. A 
formação da personalidade. Projeto Político-Pedagógico; Currículo e organização do 
conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolar. 
Fundamentos e princípios da educação inclusiva; Marcos legais, e educacionais da educação 
inclusiva e da educação especial; Política nacional de educação especial na perspectiva da 
educação inclusiva; Convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência; 
Conceito de educação especial na perspectiva da educação inclusiva; Atendimento 
Educacional Especializado – AEE e seus serviços, recursos e estratégias de acessibilidade; 
Tecnologia assistida, suas modalidades e o AEE; Público da Educação Especial. Lei Orgânica do 
Município de Maringá. Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de 
Pessoal do Magistério de Maringá. 

Psicólogo 
A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências 
teóricas. Métodos e técnicas de avaliação psicológica. Psicopatologia e o método clínico. 
Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. A ética, sua relação 
com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo. Psicologia Social e os fenômenos 
de grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus 
papéis. Psicologia institucional e seus métodos de trabalho. Psicologia na reforma 
psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública. Teorias e técnicas psicoterápicas. Processo 
psicodiagnóstico. Terapia na saúde mental. Psicologia do desenvolvimento. Psicologia da 
aprendizagem. Psicologia familiar: criança e adolescente. Tratamento psicoterápico de 
portadores de HIV. Psicologia institucional e processo grupal. Código de ética profissional do 



 
 

psicólogo. Política Nacional de Planejamento Familiar. Conceitos fundamentais sobre o 
Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica do Município de Maringá. Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Maringá. 

Técnico de Enfermagem 
Noções de anatomia e fisiologia humana. Fundamentos de enfermagem: técnicas básicas; 
cálculo e dosagem de medicações. Enfermagem médico-cirúrgica. Assistência de enfermagem 
ao paciente cirúrgico. Atuação da enfermagem na Central de Material. Noções de desinfecção 
e esterilização. Métodos de controle, seleção e preparo de material para esterilização. 
Assistência de enfermagem a pacientes com doenças crônico-degenerativas: diabetes, 
hipertensão arterial, doenças renais, doenças respiratórias. Assistência de enfermagem a 
pacientes com doenças transmissíveis. Enfermagem maternoinfantil: assistência da 
enfermagem à saúde da mulher; pré-natal, parto e puerpério; prevenção do cânceruterino; 
planejamento familiar; assistência de enfermagem à saúde da criança; cuidados do recém-
nascido; aleitamento materno; crescimento e desenvolvimento; doenças mais frequentes na 
criança. Noções de Vigilância à Saúde. Conceito e tipo de imunidade. Programa de 
imunização. Doenças de notificação compulsória. Assistência de enfermagem em urgências e 
emergências. Noções de primeiros socorros. Ética e legislação. Visita domiciliária, ações 
educativas e assistência de enfermagem ao idoso. Conceitos fundamentais sobre o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica do Município de Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Maringá. 

Técnico de Higiene Bucal 
Manipulação e preparo de materiais odontológicos. Instrumental e equipamentos utilizados 
na clínica odontológica. Controle de infecção cruzada e paramentação. Organização da clínica 
odontológica. Técnicas preventivas para controle da cárie e doença periodontal. Noções de 
radiologia odontológica. Promoção de saúde bucal, organização de programas coletivos e 
individuais de promoção de saúde bucal, fluorterapia, instrução de higiene oral e educação 
para a saúde. Classificação dos preparos cavitários. Procedimentos restauradores. 
Esterilização de instrumentais e materiais odontológicos. Área de atuação do Técnico em 
Higiene Dental. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; 
Política Nacional de Saúde Bucal; Lei Federal nº 11.889/2008; Programa Brasil Sorridente. Lei 
Orgânica do Município de Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Maringá. 

Técnico de Laboratório – Análises Clínicas 
Identificação e uso de equipamentos: Centrífugas, estufas, espectrofotômetro, microscópio, 
banhomaria, autoclave e sistemas automatizados; Identificação e utilização de vidrarias; 
Limpeza e preparo de materiais de laboratório; Biossegurança: Equipamentos de proteção e 
de uso individual e coletivo e suas utilizações, Descontaminação e descarte de materiais; 
Coleta e manipulação de amostras biológicas para exames laboratoriais: Preparo do paciente, 
Coleta de sangue, Obtenção de amostras: sangue total, soro, plasma urina fezes e líquidos 
biológicos, transporte, acondicionamento e conservação de amostras, Anticoagulantes: tipos 
e função; Exames hematológicos; Exames bioquímicos; Exames imunológicos; Exames 
parasitológicos; Exames microbiológicos; Noções gerais de histologia. Ética no exercício 
profissional. Noções Gerais sobre as atribuições do cargo. Lei Orgânica do Município de 
Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Maringá. 

Técnico de Meio Ambiente 
Política de Resíduos Sólidos Lei nº 12.305/2010. Política Nacional do Meio Ambiente Lei nº 
6.938/1981. Política Nacional Recursos Hídricos Lei nº 9433/1997. Política Nacional de 
Educação Ambiental Lei nº 9.795/1999. Código Florestal nº 12.651/2012; Lei de Crimes 



 
 

Ambientais nº 9.605/1998. Resolução CONAMA nº 237, nº 305, nº 357, nº 358, nº 382, nº 397 
e nº 430. Gestão Ambiental; Ecologia; Gestão das Águas, Tratamento de efluentes. Química 
ambiental. Temas atuais: aquecimento global, efeito estufa, eutrofização, poluição e 
problemas de saúde pública (dengue, leishmaniose, etc). Desenvolvimento Sustentável. 
Degradação e Poluição Ambiental; Noções de tecnologias de tratamento de água, noções de 
tecnologias de tratamento dos efluentes; tratamento de água e efluentes; noções de 
tecnologias de tratamento de resíduos sólidos; tratamento e descarte de resíduos sólidos 
domésticos e industriais. Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA 
RIMA). Lei Orgânica do Município de Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Maringá. 

Técnico em Desenho da Construção Civil 
Conhecimento e procedimentos de desenho topográfico, arquitetônico, cartográfico e 
urbanístico, linguagem técnica de CAD - Computer Aided Design; cálculos e escalas, desenho 
de organogramas, cronogramas, fluxogramas e gráficos. Normas Técnicas ABNT pertinentes à 
função, dentre elas: NBR 6492 – Representação de Projetos de Arquitetura; NBR8196 – Fixa as 
condições exigíveis para o emprego de escalas e suas designações em desenhos técnicos, 
NBR8403 -fixa tipos e o escalonamento de larguras de linhas para uso em desenhos técnicos e 
documentos semelhantes. NBR 10126/87- cotagem em desenho técnico. Lei Orgânica do 
Município de Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Maringá. 

Técnico em Geomensura 
Levantamentos topográficos. Cálculos e desenhos topográficos. Desmembramento e 
remembramento de áreas. Suporte na área de levantamento em construção civil, 
urbanização, cadastro urbano e rural, locação de obras civis, divisão e demarcação de terras 
em perícias em ações judiciais que envolvem seu campo de atuação. Posicionamento 
terrestre e o levantamento hidrográfico. Volume de corte e aterro, medição de terras. Coleta 
de dados de fotos aéreas e de sensores remotos. Levantamentos cadastrais. Levantamentos 
topográficos especiais. Plantas em ambiente computacional. Documentos cartográficos. 
Levantamentos geodésicos. Georreferenciamento de áreas urbanas e rurais. Noções de 
higiene e segurança no trabalho. Desenho e medição em primitivas gráficas. Características 
físicas de um território. Lei Orgânica do Município de Maringá. Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Maringá. 

Terapeuta Ocupacional 
Conceitos fundamentais sobre o 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. Legislação em Saúde Mental 
no Sistema Único de Saúde. Ética em saúde. O terapeuta ocupacional como agente de saúde e 
no processo de educação popular em um programa comunitário. Dinâmica de Terapia 
Ocupacional na Assistência Comunitária e nos grupos populares. O papel do terapeuta 
ocupacional na equipe interdisciplinar no processo de prevenção primária e seus programas 
de ação. A comunidade ea abordagem sociocultural na Terapia Ocupacional nesse processo. A 
criança, o adolescente e o idoso. Marginalização e a atuação do terapeuta ocupacional. 
Análise de atividades profissionais para detecção e encaminhamento de doenças 
ocupacionais. Atuação do terapeuta ocupacional nas creches e a estimulação essencial como 
medida preventiva. Intervenção da Terapia Ocupacional. Psiquiátrica. Papel do terapeuta 
ocupacional na equipe interdisciplinar em Saúde Mental. A Terapia Ocupacional em grupo: 
questões teóricas e técnicas. O terapeuta ocupacional na orientação familiar e como agente 



 
 

multiplicador frente à Comunidade. O terapeuta ocupacional e sua atuação nos programas de 
prevenção e assistência à excepcionalidade. Código de Ética Profissional. Fundamentos 
históricos e epistemológicos da Terapia Ocupacional. Prática profissional do Terapeuta 
Ocupacional. Relação da Terapia Ocupacional com os Sistemas de Saúde. Lei Orgânica do 
Município de Maringá. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Maringá. 
 

 


