ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL
CNPJ:88.142.302/0001-45 - Fone/fax:(55)3281-1351 - Rua XV de Novembro,438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul-RS

PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 2461/2016,
DE 18 DE JANEIRO DE 2016.
O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, RS, inscrito no CNPJ sob o nº 88.142.302/0001-45,
com sede administrativa na Rua Benjamin Constant, 686, Caçapava do Sul, RS, CEP 96.570000, neste ato representado por seu Prefeito, senhor OTOMAR OLEQUES VIVIAN, torna
público o Primeiro Adendo ao Edital de Concurso Público nº 2461/2016.
1. O Edital de Concurso Público nº 2461/2016 passa a vigorar com as alterações constantes
neste Adendo.
2. Onde se lê “Rua Benjamin Constant, 686, Caçapava do Sul, RS, CEP 96.570-000” leia-se
“Rua XV de Novembro, 438, Caçapava do Sul, RS, CEP 96.570-000”.
3. O subitem 5.2.1 passa a vigorar com a seguinte redação:
“5.2.1. Serão considerados classificados apenas os candidatos que obtiverem na Prova
Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório:
5.2.1.1. nota igual ou superior a 5,00 (cinco) para os candidatos aos cargos de Advogado –
CREAS, Advogado – PGM, Agente Administrativo, Agente Administrativo Auxiliar,
Agente Administrativo Tributário, Agente Comunitário de Saúde, Assessor de Controle
Interno, Assessor de Controle Interno – Contador, Agente de Portaria e Vigilância,
Arquiteto, Arquivista, Assistente em Saúde, Assistente Social, Auxiliar de Consultório
Dentário, Auxiliar de Serviços Complementares – Operário, Auxiliar Serviços
Complementares – Servente, Cirurgião Dentista, Contador, Enfermeiro, Enfermeiro –
SAMU, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal Ambiental, Fiscal de Obras, Fiscal de
Trânsito, Fonoaudiólogo, Instalador Hidráulico, Médico Anestesista, Médico Clínico
Geral – Regulador, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Traumato-Ortopedista,
Médico Veterinário, Monitor Educação Especial, Monitor Transporte Escolar,
Museólogo, Nutricionista, Nutricionista – Especialista Materno Infantil, Psicólogo,
Psicólogo – Especialista Terapia Cognitiva Comportamental, Psicólogo Clínico
Educacional, Recepcionista, Técnico em Agropecuária, Técnico em Contabilidade,
Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem – Minas do Camaquã, Técnico em
Enfermagem – SAMU, Técnico em Engenharia Civil, Técnico em Equipamentos de
Telecomunicações, Tesoureiro e Turismólogo;
5.2.1.2. nota igual ou superior a 5,00 (cinco) para os candidatos aos cargos de Analista de
Informação em Saúde, Auditor em Saúde Pública, Professor Anos Iniciais, Orientador
Educacional, Professor Ciências, Professor de Professor de Ciências Humanas
(História, Geografia, Ciências Sociais), Professor Educação Artística, Professor
Educação Especial, Professor Educação Física Anos Iniciais e Educação Infantil,
Professor Educação Infantil, Professor Intérprete de Libras, Professor Língua
Portuguesa, Professor Matemática e Supervisor Educacional;
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5.2.1.3. nota igual ou superior a 2,00 (dois) para os candidatos aos cargos de Motorista,
Motorista – Minas do Camaquã, Motorista – SAMU, Operador de Máquinas e Operador
de Máquinas Agrícolas.” (NR)
4. O subitem 5.3.2 passa a vigorar com a seguinte redação:
“5.3.2. Prova de títulos, de caráter classificatório a ser aplicada aos candidatos dos cargos
de Analista de Informação em Saúde, Auditor em Saúde Pública, Professor Anos
Iniciais, Orientador Educacional, Professor Ciências, Professor de Ciências Humanas
(História, Geografia, Ciências Sociais), Professor Educação Artística, Professor
Educação Especial, Professor Educação Física Anos Iniciais e Educação Infantil,
Professor Educação Infantil, Professor Intérprete de Libras, Professor Língua
Portuguesa, Professor Matemática e Supervisor Educacional.
5.3.2.1. A nota final dos cargos de Analista de Informação em Saúde, Auditor em Saúde
Pública, Professor Anos Iniciais, Orientador Educacional, Professor Ciências,
Professor de Ciências Humanas (História, Geografia, Ciências Sociais), Professor
Educação Artística, Professor Educação Especial, Professor Educação Física Anos
Iniciais e Educação Infantil, Professor Educação Infantil, Professor Intérprete de
Libras, Professor Língua Portuguesa, Professor Matemática e Supervisor Educacional
será a soma das notas da prova escrita objetiva e da prova de títulos.
5.3.2.2. A prova de títulos terá pontuação máxima de 1,00 (um) ponto.
5.3.2.3. O candidato que não obtiver, no mínimo, nota 5,00 (cinco) na Prova Escrita Objetiva
não terá sua prova de títulos avaliada.” (NR)
5. O item 5.4 passa a vigorar com a seguinte redação:
“5.4. As provas escritas terão a seguinte pontuação:
5.4.1. para os cargos de Analista de Informação em Saúde, Auditor em Saúde Pública,
Professor Anos Iniciais, Orientador Educacional, Professor Ciências, Professor de
Ciências Humanas (História, Geografia, Ciências Sociais), Professor Educação
Artística, Professor Educação Especial, Professor Educação Física Anos Iniciais e
Educação Infantil, Professor Educação Infantil, Professor Intérprete de Libras,
Professor Língua Portuguesa, Professor Matemática e Supervisor Educacional de 0,00
a 9,00, utilizando-se 2 (duas) decimais após a vírgula;
5.4.2. para os cargos de Motorista, Motorista – Minas do Camaquã, Motorista – SAMU,
Operador de Máquinas e Operador de Máquinas Agrícolas de 0,00 a 4,00, utilizando-se 2
(duas) decimais após a vírgula
5.4.3. para os cargos de Advogado – CREAS, Advogado – PGM, Agente Administrativo,
Agente Administrativo Auxiliar, Agente Administrativo Tributário, Agente Comunitário
de Saúde, Assessor de Controle Interno, Assessor de Controle Interno – Contador,
Agente de Portaria e Vigilância, Arquiteto, Arquivista, Assistente em Saúde, Assistente
Social, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Serviços Complementares –
Primeiro Adendo ao Edital de Concurso Público nº 2461/2016 – fls. 2/67

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL
CNPJ:88.142.302/0001-45 - Fone/fax:(55)3281-1351 - Rua XV de Novembro,438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul-RS

Operário, Auxiliar Serviços Complementares – Servente, Auxiliar Serviços
Complementares – Servente, Cirurgião Dentista, Contador, Enfermeiro, Enfermeiro –
SAMU, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal Ambiental, Fiscal de Obras, Fiscal de
Trânsito, Fonoaudiólogo, Instalador Hidráulico, Médico Anestesista, Médico Clínico
Geral – Regulador, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Traumato-Ortopedista,
Médico Veterinário, Monitor Educação Especial, Monitor Transporte Escolar,
Museólogo, Nutricionista, Nutricionista – Especialista Materno Infantil, Psicólogo,
Psicólogo – Especialista Terapia Cognitiva Comportamental, Psicólogo Clínico
Educacional, Recepcionista, Técnico em Agropecuária, Técnico em Agropecuária,
Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem – Minas
do Camaquã, Técnico em Enfermagem – SAMU, Técnico em Engenharia Civil, Técnico
em Equipamentos de Telecomunicações, Tesoureiro e Turismólogo de 0,00 a 10,00.”
(NR)
6. Os subitens 6.1.1 e 6.1.2 passam a vigorar com a seguinte redação:
“6.1.1. PROVA ESCRITA: no dia 27 de fevereiro de 2016:
a) com início às 8h30min e término às 11h30min (horário oficial de Brasília, DF) para os
candidatos aos cargos de Advogado – CREAS, Advogado – PGM, Agente Administrativo
Auxiliar, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Portaria e Vigilância, Analista de
Informação em Saúde, Arquiteto, Arquivista, Assessor de Controle Interno, Assessor
de Controle Interno – Contador, Assistente Social, Auditor em Saúde Pública, Auxiliar
de Serviços Complementares – Operário, Auxiliar Serviços Complementares –
Servente, Cirurgião Dentista, Contador, Enfermeiro, Enfermeiro – SAMU, Engenheiro
Civil, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Instalador Hidráulico, Médico Anestesista, Médico
Clínico Geral – Regulador, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico TraumatoOrtopedista, Médico Veterinário, Motorista, Motorista – Minas do Camaquã, Motorista –
SAMU, Museólogo, Nutricionista, Nutricionista – Especialista Materno Infantil,
Operador de Máquinas, Operador de Máquinas Agrícolas, Orientador Educacional,
Professor Anos Iniciais, Professor Educação Infantil, Psicólogo, Psicólogo –
Especialista Terapia Cognitiva Comportamental, Psicólogo Clínico Educacional,
Recepcionista, Supervisor Educacional e Turismólogo;
b) com início às 14h30min e término às 17h30min (horário oficial de Brasília, DF) para os
candidatos aos cargos de Agente Administrativo, Agente Administrativo Tributário,
Assistente em Saúde, Auxiliar de Consultório Dentário, Fiscal Ambiental, Fiscal de
Obras, Fiscal de Trânsito, Monitor Educação Especial, Monitor Transporte Escolar,
Professor Ciências, Professor de Ciências Humanas (História, Geografia, Ciências
Sociais), Educação Artística, Professor Educação Especial, Professor Educação Física
Anos Iniciais e Educação Infantil, Professor Intérprete de Libras, Professor Língua
Portuguesa, Professor Matemática, Técnico em Agropecuária, Técnico em
Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem – Minas do
Camaquã, Técnico em Enfermagem – SAMU, Técnico em Engenharia Civil, Técnico em
Equipamentos de Telecomunicações e Tesoureiro.
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6.1.2. PROVA DE TÍTULOS: no dia 27 de fevereiro de 2016, com início às 9h30min e
término previsto às 12h30min, para os candidatos aos cargos de Analista de Informação
em Saúde, Auditor em Saúde Pública, Professor Anos Iniciais, Orientador Educacional,
Professor Ciências, Professor de Ciências Humanas (História, Geografia, Ciências
Sociais), Professor Educação Artística, Professor Educação Especial, Professor
Educação Física Anos Iniciais e Educação Infantil, Professor Educação Infantil,
Professor Intérprete de Libras, Professor Língua Portuguesa, Professor Matemática e
Supervisor Educacional, devendo o candidato comparecer no local, acompanhado dos
originais e cópias dos títulos que possui;” (NR)
7. O item 7.1 passa a vigorar com a seguinte redação:
“7.1. Os aprovados e habilitados e classificados neste Concurso Público serão admitidos sob
o regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Caçapava do Sul, RS, e serão
filiados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, como contribuintes obrigatórios do
RPPS do Município de Caçapava do Sul.” (NR)
8. O item 11.1 passa a vigorar com a seguinte redação:
“11.1. A lista de inscritos, a lista de classificados, suas respectivas homologações e demais
atos provenientes deste Edital de Concurso serão publicados no mural interno da Prefeitura
de Caçapava do Sul, RS, e nos sites www.assconpp.com.br e www.cacapava.rs.gov.br.
11.1.1. A homologação da lista dos aprovados, além dos locais descritos no item 11.1 deste
Edital, será publicada em jornal de circulação local, no site oficial do Município de Caçapava
do Sul, RS, e no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul.
11.1.2. Os cadernos de questões da prova escrita objetiva e os gabaritos serão publicados
apenas nos sites www.assconpp.com.br e www.cacapava.rs.gov.br.” (NR)
9. O Título I – Quadro de cargos a serem preenchidas do Anexo I passa a vigorar na forma do
Anexo I deste Adendo.
10. As Atribuições/condições de trabalho dos cargos de Auxiliar de Serviços
Complementares – Operário, Auxiliar Serviços Complementares – Servente, CirurgiãoDentista, Enfermeiro – Samu, Médico Anestesista; Médico Clínico Geral – Regulador;
Médico Pediatra; Médico Psiquiatra e Médico Traumato-Ortopedista, constantes no Título I
do Anexo I passam a vigorar na forma do Anexo II deste Adendo.
11. O Anexo II – Conteúdo Programático da Prova Escrita passa a vigorar na forma do Anexo III
deste Adendo.
12. Os subitens 1.1 e 1.2 do Título I – Normas para realização da prova escrita objetiva do
Anexo III – Da realização das provas passam a vigorar com a seguinte redação:
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“1.1. com início às 8h30min e término às 11h30min (horário oficial de Brasília, DF), para os
candidatos aos cargos de Advogado – CREAS, Advogado – PGM, Agente Administrativo
Auxiliar, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Portaria e Vigilância, Analista de
Informação em Saúde, Arquiteto, Arquivista, Assessor de Controle Interno, Assessor
de Controle Interno – Contador, Assistente Social, Auditor em Saúde Pública, Auxiliar
de Serviços Complementares – Operário, Auxiliar Serviços Complementares –
Servente, Cirurgião Dentista, Contador, Enfermeiro, Enfermeiro – SAMU, Engenheiro
Civil, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Instalador Hidráulico, Médico Anestesista, Médico
Clínico Geral – Regulador, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico TraumatoOrtopedista, Médico Veterinário, Motorista, Motorista – Minas do Camaquã, Motorista –
SAMU, Museólogo, Nutricionista, Nutricionista – Especialista Materno Infantil,
Operador de Máquinas, Operador de Máquinas Agrícolas, Orientador Educacional,
Professor Anos Iniciais, Professor Educação Infantil, Psicólogo, Psicólogo –
Especialista Terapia Cognitiva Comportamental, Psicólogo Clínico Educacional,
Recepcionista, Supervisor Educacional e Turismólogo;
1.2. com início às 14h30min e término às 17h30min (horário oficial de Brasília, DF), para os
candidatos aos cargos de Agente Administrativo, Agente Administrativo Tributário,
Assistente em Saúde, Auxiliar de Consultório Dentário, Fiscal Ambiental, Fiscal de
Obras, Fiscal de Trânsito, Monitor Educação Especial, Monitor Transporte Escolar,
Professor Ciências, Professor de Ciências Humanas (História, Geografia, Ciências
Sociais), Educação Artística, Professor Educação Especial, Professor Educação Física
Anos Iniciais e Educação Infantil, Professor Intérprete de Libras, Professor Língua
Portuguesa, Professor Matemática, Técnico em Agropecuária, Técnico em
Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem – Minas do
Camaquã, Técnico em Enfermagem – SAMU, Técnico em Engenharia Civil, Técnico em
Equipamentos de Telecomunicações e Tesoureiro.” (NR)
13. O item 3 do Título I – Normas para realização da prova escrita objetiva do Anexo III – Da
realização das provas passa a vigorar com a seguinte redação:
“3. A prova será composta por questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas de
resposta cada, sendo que apenas 1 (uma) alternativa estará correta, na forma abaixo:
3.1. para os candidatos aos cargos de Analista de Informação em Saúde, Auditor em
Saúde Pública, Professor Anos Iniciais, Orientador Educacional, Professor Ciências,
Professor de Ciências Humanas (História, Geografia, Ciências Sociais), Professor
Educação Artística, Professor Educação Especial, Professor Educação Física Anos
Iniciais e Educação Infantil, Professor Educação Infantil, Professor Intérprete de
Libras, Professor Língua Portuguesa, Professor Matemática e Supervisor Educacional:
CONTEÚDO

Nº de Questões

Peso

Pontos

Conhecimentos gerais e atualidades

10

0,20

2,00

Língua Portuguesa

5

0,20

1,00
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CONTEÚDO

Nº de Questões

Peso

Pontos

Matemática e Raciocínio Lógico

5

0,20

1,00

Conhecimentos Específicos

20

0,25

5,00

40

-

9,00

Total:

3.2. para os candidatos aos cargos de Motorista, Motorista – Minas do Camaquã,
Motorista – SAMU, Operador de Máquinas e Operador de Máquinas Agrícolas:
CONTEÚDO

Nº de Questões

Peso

Pontos

Conhecimentos gerais e atualidades

10

0,10

1,00

Língua Portuguesa

5

0,10

0,50

Matemática e Raciocínio Lógico

5

0,10

0,50

Conhecimentos Específicos

20

0,10

2,00

40

-

4,00

Total:

3.3. para os candidatos aos cargos de Advogado – CREAS, Advogado – PGM, Agente
Administrativo, Agente Administrativo Auxiliar, Agente Administrativo Tributário,
Agente Comunitário de Saúde, Assessor de Controle Interno, Assessor de Controle
Interno – Contador, Agente de Portaria e Vigilância, Arquiteto, Arquivista, Assistente
em Saúde, Assistente Social, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Serviços
Complementares – Operário, Auxiliar Serviços Complementares – Servente, Cirurgião
Dentista, Contador, Enfermeiro, Enfermeiro – SAMU, Engenheiro Civil, Farmacêutico,
Fiscal Ambiental, Fiscal de Obras, Fiscal de Trânsito, Fonoaudiólogo, Instalador
Hidráulico, Médico Anestesista, Médico Clínico Geral – Regulador, Médico Pediatra,
Médico Psiquiatra, Médico Traumato-Ortopedista, Médico Veterinário, Monitor
Educação Especial, Monitor Transporte Escolar, Museólogo, Nutricionista,
Nutricionista – Especialista Materno Infantil, Psicólogo, Psicólogo – Especialista
Terapia Cognitiva Comportamental, Psicólogo Clínico Educacional, Recepcionista,
Técnico em Agropecuária, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem,
Técnico em Enfermagem – Minas do Camaquã, Técnico em Enfermagem – SAMU,
Técnico em Engenharia Civil, Técnico em Equipamentos de Telecomunicações,
Tesoureiro e Turismólogo:
CONTEÚDO

Nº de Questões

Peso

Pontos

Conhecimentos gerais e atualidade

10

0,25

2,50

Língua Portuguesa

5

0,25

1,25

Matemática e Raciocínio Lógico

5

0,25

1,25

Conhecimentos Específicos

20

0,25

5,00

40

-

10,00

Total:
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14. O Anexo VIII – Cronograma do Edital de Concurso Público nº 2461/2016, passa a vigorar na
forma do Anexo IV deste Adendo.
15. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital.

Caçapava do Sul, RS, 22 de janeiro de 2016.

OTOMAR OLEQUES VIVIAN
Prefeito de Caçapava do Sul, RS
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ANEXO I
QUADRO DE CARGOS A SEREM PREENCHIDOS
Carga
Vencimento
Nº de
horária
Padrão
inicial
vagas
semanal

Cargo

Advogado – CREAS

40h

3.449,07

P14

Advogado – PGM

40h

3.449,07

P14

Agente Administrativo

40h

1.231,41

P08

Agente
Auxiliar

Administrativo

40h

921,76

P05

Agente
Tributário

Administrativo

40h

1.231,41

P08

CR

Ensino Superior Completo –
Bacharel em
Direito,
com
Habilitação legal para o exercício
da função e inscrição na OAB.

CR

Ensino Superior Completo –
Bacharel em
Direito,
com
Habilitação legal para o exercício
da função e inscrição na OAB.

CR
CR
CR
CR

Agente
Saúde

Comunitário

Agente de
Vigilância

Portaria

de

e

40h

770,53

P03

40h

770,53

P03

Analista de Informação em
Saúde

40h

3.449,07

P14

Arquiteto

20h

1.749,89

P12

Arquivista

40h

3.449,07

P14

40h

3.449,07

P14

Assessor

de

Controle

Escolaridade

CR

Ensino Médio ou equivalente
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio ou equivalente
Ensino Fundamental Completo;
residir na área ou micro área da
comunidade em que atuar desde
a data da publicação do Edital;
haver
concluído
com
aproveitamento curso introdutório
de formação inicial e continuada
de Agente Comunitário de
Saúde; idade mínima de 18 anos
Ensino Fundamental Completo

CR

Curso Superior em Gestão
Pública
Tecnologia
da
Informação,
Ciências
da
Computação

CR

Ensino Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da função e registro no CAU

CR

Ensino Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da função
Ensino

Superior
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Carga
Vencimento
Nº de
horária
Padrão
inicial
vagas
semanal

Cargo
Interno

CR

40h

3.449,07

Bacharel em Ciências Contábeis,
Economia, Administração, Direito
ou
Gestão
Pública,
com
habilitação legal para o exercício
legal da profissão no registro
correspondente, idade mínima de
21 anos

P14

Ensino Superior Completo –
Bacharel em Ciências Contábeis
com habilitação legal para o
exercício da profissão e registro
no
conselho
regional
de
contabilidade, idade mínima de
21 anos

CR
Assessor
de
Controle
Interno – Contador

Escolaridade

Assistente em Saúde

40h

1.231,41

P08

Curso especifico pós médio na
área de Saúde (Técnico em
Enfermagem,
Técnico
em
Radiologia
e
Técnico
em
Análises Clínicas) com registro
no devido conselho da classe

Assistente Social

20h

1.749,89

P12

CR

Curso Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da função

Auditor em Saúde Pública

40h

3.449,07

P14

CR

Curso Superior em Gestão
Pública e ou Curso Superior na
Área da Saúde.

CR

Auxiliar
Dentário

de

Consultório

40h

1.339,44

P10

Auxiliar
de
Serviços
Complementares – Operário

40h

720,13

P01

Auxiliar
Serviços
Complementares – Servente

40h

720,13

P01

Cirurgião Dentista

20h

1.749,89

P12

Contador

40h

3.449,07

P14

CR

CR
CR
CR

CR

Ensino Médio Completo com
habilitação legal para o exercício
da Profissão e Registro no
Conselho
Regional
de
Odontologia
Ensino Fundamental Completo
Ensino Fundamental Completo
Curso Superior com habilitação
legal para o exercício da
Profissão e Registro no Conselho
Regional de Odontologia
Curso Superior Completo –
Bacharel em Ciências Contábeis
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Carga
Vencimento
Nº de
horária
Padrão
inicial
vagas
semanal

Cargo

Escolaridade
com habilitação legal para o
exercício da Profissão e Registro
no Conselho Regional de
Contabilidade

Enfermeiro

20h

1.749,89

P12

CR

P15

Curso Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da Profissão e Registro no
Conselho
Regional
de
Enfermagem e Titulação própria
da área especifica

P12

Curso Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da Profissão e Registro no
Conselho
Regional
de
Engenharia e Arquitetura

CR
Enfermeiro – SAMU

Engenheiro Civil

40h

20h

3.492,62

1.749,89

Curso Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da Profissão e Registro no
Conselho
Regional
de
Enfermagem

Farmacêutico

20h

1.749,89

P12

Fiscal Ambiental

40h

1.339,44

P10

Fiscal de Obras

40h

1.339,44

P10

Fiscal de Trânsito

40h

1.339,44

P10

Fonoaudiólogo

20h

1.749,89

P12

Instalador Hidráulico

40h

921,76

P05

Médico Anestesista

20h

2.837,31

P13

CR

CR

CR
CR
CR
CR

CR
CR

Curso Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da Profissão e Registro no
Conselho Regional de Farmácia
Ensino Médio ou equivalente
Ensino Médio ou equivalente
Ensino Médio ou equivalente
Curso Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da Profissão e Registro no
Conselho
Regional
de
Fonoaudiologia
Ensino Fundamental Completo
Curso Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da Profissão,
Registro no
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Carga
Vencimento
Nº de
horária
Padrão
inicial
vagas
semanal

Cargo

Escolaridade
Conselho Regional de Medicina
e Titulação própria da área
especifica

Médico Clínico
Regulador

–

Geral

20h

2.837,31

P13

CR

P13

Curso Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da Profissão,
Registro no
Conselho Regional de Medicina
e Titulação própria da área
especifica

P13

Curso Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da Profissão,
Registro no
Conselho Regional de Medicina
e Titulação própria da área
especifica

P13

Curso Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da Profissão,
Registro no
Conselho Regional de Medicina
e Titulação própria da área
especifica
Curso Superior Completo, com
habilitação legal para o exercício
da Profissão e Registro no
Conselho Regional de Medicina
Veterinária

CR
Médico Pediatra

20h

2.837,31

CR
Médico Psiquiatra

Médico
Ortopedista

20h

Traumato-

2.837,31

CR
20h

2.837,31

Médico Veterinário

20h

1.749,89

P12

Monitor Educação Especial

40h

921,76

P05

Monitor Transporte Escolar

40h

921,76

P05

Motorista

40h

1.130,58

P07

40h

1.130,58

P07

40h

1.130,58

P07

Motorista
Camaquã

–

Minas

Motorista – SAMU

do

Curso Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da Profissão e Registro no
Conselho Regional de Medicina

CR

CR
CR

Ensino Médio Completo
Ensino Médio Completo

CR

Ensino Fundamental Completo +
CNH na categoria “D”

CR

Ensino Fundamental Completo +
CNH na categoria “C”

CR

Ensino Fundamental completo +
CNH na categoria “C” e titulação

Primeiro Adendo ao Edital de Concurso Público nº 2461/2016 – fls. 11/67

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL
CNPJ:88.142.302/0001-45 - Fone/fax:(55)3281-1351 - Rua XV de Novembro,438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul-RS

Carga
Vencimento
Nº de
horária
Padrão
inicial
vagas
semanal

Cargo

Escolaridade
própria da área especifica

P12

Curso Superior em Museologia e
habilitação legal para o exercício
da profissão ou outro curso
superior
acompanhado
de
comprovação de no mínimo 5
(cinco) anos de exercícios de
atividades
técnicas
de
museologia
devidamente
comprovados na forma da Lei
Federal nº 7.287, de 18 de
dezembro de 1984

P12

Curso Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da Profissão e Registro no
Conselho
Regional
de
Nutricionistas.

CR

Museólogo

20h

Nutricionista

20h

1.749,89

1.749,89

CR

Nutricionista – Especialista
Materno Infantil

20h

1.749,89

P12

Curso Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da
Profissão,
com
Especialização
em
Nutrição
Clínica com ênfase na área
Materno Infantil reconhecido pelo
MEC ou CFN e Registro no
Conselho
Regional
de
Nutricionistas.

Operador de Máquinas

40h

1.281,82

P09

CR

Ensino Fundamental Completo +
CNH na categoria “C”

Operador
Agrícolas

40h

1.281,82

P09

CR

Ensino Fundamental Completo +
CNH na categoria “C

CR

de

Máquinas

Orientador Educacional

20h

1.053,46

N01

Professor Anos Iniciais

20h

1.053,46

N01

Professor Ciências

20h

1.053,46

N01

CR

Formação em curso superior de
Graduação em Pedagogia com
habilitação em orientação ou
Pós-Graduação, especifico em
orientação educacional

CR

Curso Superior de Licenciatura
de
Graduação
Plena
de
Pedagogia com habilitação nas
séries iniciais

CR

Curso Superior de Licenciatura
de Graduação Plena com
habilitação
na
disciplina
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Carga
Vencimento
Nº de
horária
Padrão
inicial
vagas
semanal

Cargo

Escolaridade
especifica

Professor de
Humanas
Geografia,
Sociais).

Ciências
(História,
Ciências

Professor
Artística

Educação

Professor
Especial

Educação

Professor Educação Física
Séries Iniciais e Educação
Infantil

Professor Educação Infantil

20h

20h

20h

20h

20h

1.053,46

1.053,46

1.053,46

1.053,46

1.053,46

N01

N01

N01

N01

N01

CR

Curso Superior de Licenciatura
de Graduação Plena em áreas
humanas.

CR

Curso Superior de Licenciatura
de Graduação Plena com
habilitação
na
disciplina
especifica.

CR

Curso Superior de Licenciatura
Plena em Pedagogia com
habilitação
especifica
em
Educação Especial.

CR

CR

Intérprete

Professor
Portuguesa

Língua

Professor Matemática

Psicólogo

de

Curso Superior de Licenciatura
de
Graduação
Plena
de
Pedagogia com habilitação EM
Educação Infantil

20h

1.053,46

N01

Curso Superior de Licenciatura
de Graduação Plena na área de
Educação mais comprovante de
aprovação
no
exame
de
certificação prolibras/MEC ou no
mínimo
120
h.
de
capacitação/formação
continuada em libras.

20h

1.053,46

N01

CR

Ensino
Superior
com
Licenciatura Plena em Letras,
habilitação em Português

CR

Curso Superior de Licenciatura
de Graduação Plena com
habilitação
na
disciplina
especifica

CR

Curso Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da profissão e Registro no
Conselho Regional de Psicologia

CR
Professor
Libras

Curso Superior de Licenciatura
Plena de Educação Física com
habilitação
na
disciplina
especifica e registro no CEF/RS,
conforme Lei 9.696/98

20h

20h

1.053,46

1.749,89

N01

P12
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Carga
Vencimento
Nº de
horária
Padrão
inicial
vagas
semanal

Cargo

P12

Curso Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da profissão com habilitação
especifica
através
da
apresentação de Certificado de
conclusão
de
Curso
de
especialização reconhecido pelo
MEC ou CFP e Registro no
Conselho Regional de Psicologia
Curso Superior Completo com
habilitação legal para o exercício
da profissão com habilitação
especifica
através
da
apresentação de Certificação de
especialista em Psicoterapia ou
Psicologia
Clínica
e
especialização em Psicologia
Escolar/Educacional e Registro
no Conselho Regional de
Psicologia

CR
Psicólogo – Especialista
Terapia
Cognitiva
Comportamental

20h

1.749,89

CR
Psicólogo
Educacional

Clínico

Recepcionista

Supervisor Educacional

20h

1.749,89

P12

40h

1.022,58

P06

20h

1.053,46

Escolaridade

N01

Técnico em Agropecuária

40h

1.433,04

P08

Técnico em Contabilidade

40h

1.231,41

P08

Técnico em Enfermagem

40h

1.339,44

P10

Técnico em Enfermagem –
Minas do Camaquã

40h

1.339,44

P10

Técnico em Enfermagem –
SAMU

40h

1.339,44

P10

CR
CR

Ensino Fundamental
Formação em curso superior de
Graduação em Pedagogia com
habilitação em supervisão ou
Pós-Graduação, especifico em
supervisão educacional

CR

Curso especifico de nível médio
de Técnico em Agropecuária
com Registro no CREA.

CR

Ensino Médio especifico de
Técnico em Contabilidade, com
registro no CRC

CR

Curso especifico pós-médio de
Técnico de Enfermagem e
Registro no COREN

CR

Curso especifico pós-médio de
Técnico de Enfermagem e
Registro no COREN

CR

Curso especifico pós-médio de
Técnico
de
Enfermagem,
Registro no COREN, e titulação
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Carga
Vencimento
Nº de
horária
Padrão
inicial
vagas
semanal

Cargo

Escolaridade
na área especifica

Técnico em Engenharia Civil

Técnico em Equipamentos
de Telecomunicações

Tesoureiro

40h

40h

40h

Turismólogo

20h

1.433,04

1.231,41

1.339,44

1.749,89

P11

P08

P10

P12

CR

Curso Técnico nas áreas de
Agrimensura,
Geodésia
ou
Cartografia, com registro no
órgão competente (CREA)

CR

Ensino Médio Completo ou
equivalente
e
cursos
de
formação adequada ministrado
por órgão especializado

CR

CR

Ensino Médio ou equivalente,
habilitação funcional; experiência
comprovada no serviço público
em
funções
de
certa
complexidade
Curso Superior de Bacharelado
em Turismo e/ou Curso Superior
em Tecnologia em Gestão do
Turismo

*CR – Cadastro de Reserva
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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES/CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS CARGOS DE
AUXILIAR DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES – OPERÁRIO, AUXILIAR SERVIÇOS
COMPLEMENTARES – SERVENTE, CIRURGIÃO-DENTISTA, ENFERMEIRO – SAMU,
MÉDICO ANESTESISTA; MÉDICO CLÍNICO GERAL – REGULADOR; MÉDICO PEDIATRA;
MÉDICO PSIQUIATRA E MÉDICO TRAUMATO-ORTOPEDISTA
AUXILIAR DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES – OPERÁRIO
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES:
01 – Carregar e descarregar veículos em geral;
02 – Transportar e arrumar mercadorias e materiais diversos;
03 – Transportar instrumentos de topografia e de construção;
04 – Efetuar serviços de capina, de remoção de detritos e outros;
05 – Executar trabalhos auxiliares de construção e conservação de vias permanentes;
06 – Transportar e elevar materiais de construção em geral;
07 – Preparar argamassa e armar andaimes, sob orientação;
08 – Transportar e arrumar mercadorias e materiais diversos;
09 – Executar tarefas auxiliares de limpeza em geral;
10 – Proceder a abertura de valos;
11 – Fazer e conservar canteiros;
12 – Executar tarefas auxiliares referentes a lavouras e jardins;
13 – Executar outras tarefas semelhantes.
AUXILIAR SERVIÇOS COMPLEMENTARES – SERVENTE
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES:
01 – Fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências dos edifícios públicos;
02 – Limpar, pisos, vidros, lustres, móveis, instalações sanitárias, etc.;
03 – Remover lixos e detritos;
04 – Lavar e encerar assoalhos;
05 – Fazer arrumações em locais de trabalho;
06 – Proceder a remoção e conservação de móveis, máquinas e materiais em geral;
07 – Atender ao telefone;
08 – Anotar e transmitir recados;
09 – Preparar café e servi-lo;
10 – Limpar e preparar cereais, vegetais, carnes, peixes, etc.;
11 – Auxiliar em qualquer tarefa de preparação de alimentos em geral;
12 – Auxiliar nos trabalhos de forno e fogão;
13 – Transportar volume;
14 – Executar outras tarefas semelhantes.
CIRURGIÃO-DENTISTA
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES:
01 – Exercer funções relacionadas com o tratamento buco-dental e cirurgia;
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02 – Fazer diagnóstico, determinado o respectivo tratamento;
03 – Executar as operações de prótese em geral e de profilaxia dentária;
04 – Fazer extração de dentes ou raízes;
05 – Realizar restauração e obturações, bem como a inclusão de dentes artificiais;
06 – Ajustar e fixar dentaduras artificiais, coroas e trabalhos de pontes;
07 – Tratar condições patológicas da boca e da face;
08 – Fazer esquemas das condições da boca e dos dentes dos pacientes;
09 – Aplicar anestesia local ou troncular;
10 – Realizar odontologia preventiva;
11 – Efetuar a identificação das doenças buco-dentais e o encaminhamento a especialistas, quando
diante de alterações fora da área de sua competência;
12 – Proceder a interpretação dos resultados de exames de laboratório, microscópios, bioquímicos e
outros;
13 – Fazer radiografias na cavidade bucal e na região craniofacial;
14 – Interpretar radiografias da cavidade bucal e da região craniofacial;
15 – Participar de programas voltados para a saúde pública;
16 – Participar de juntas médicas;
17 – Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares;
18 – Executar outras tarefas semelhantes.
ENFERMEIRO – SAMU
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES:
01 – Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem;
02 – Prestar serviço de enfermagem em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios e seções
próprias;
03 – Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes hospitalizados;
04 – Ministrar medicamentos prescritos, bem como cumprir outras determinações médicas;
05 – Zelar pelo bem-estar físico e psíquico dos pacientes;
06 – Preparar o campo operatório e esterilizar o material;
07 – Orientar o isolamento de pacientes;
08 – Supervisionar os serviços de higienização dos pacientes:
09 – Orientar, coordenar e supervisionar a execução das tarefas relacionadas com a prescrição
alimentar;
10 – Planejar, executar, supervisionar e avaliar a assistência integral de enfermagem a pacientes de
alto e médio risco, enfatizando e participando da sua alta da instituição médica;
11 – Acompanhar o desenvolvimento dos programas de treinamento de recursos humanos para a área
de enfermagem;
12 – Ministrar treinamento na área de enfermagem;
13 – Aplicar terapia dentro da área de sua competência sob controle médico;
14 – Prestar os primeiros socorros;
15 – Aprazar exames de laboratório, de raio x e outras;
16 – Aplicar terapia especializada sob controle médico;
17 – Promover e participar de estudos para o estabelecimento de normas e padrões dos serviços de
enfermagem;
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18 – Participar de programas de educação sanitária e de programas de saúde pública em geral;
19 – Auxiliar nos serviços de atendimento materno-infantil;
20 – Participar de programas de imunização;
21 – Realizar visitas domiciliares para prestar esclarecimentos sobre trabalhos a serem desenvolvido
por equipes auxiliares;
22 – Realizar consulta de enfermagem a sadios e portadores de doenças prolongadas;
23 – Prover e controlar os estoques de medicamentos;
24 – Manter contato com responsáveis por unidades médicas e enfermaria, para promover a
integração do serviço de enfermagem com os de assistência médica;
25 – Participar de inquéritos epidemiológicos;
26 – Participar de programas de atendimento a comunidades atingidas por situações de emergência
ou de calamidade pública;
27 – Realizar e interpretar testes imuno-diagnósticos e auxiliares de diagnósticos;
28 – Requisitar exames de rotina para os pacientes em controle de saúde, com vistas à aplicação de
medidas preventivas;
29 – Colher material para exames laboratoriais;
30 – Prestar assessoramento a autoridades em assuntos de sua competência;
31 – Emitir pareceres em matéria de sua especialidade;
32 – Orientar, coordenar e supervisionar, trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares;
33 – Executar outras atividades semelhantes.
MÉDICO ANESTESISTA
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES:
01 – Efetuar anestesia geral ou condutiva, exercendo os controles específicos da homeostase, do
equilíbrio hidroeletrolítico, ácido base e da respiração dos pacientes;
02 – Submeter pacientes a exames pré-anestésicos;
03 – Acompanhar o paciente durante todo o ato anestésico, até sua total recuperação;
04 – Reanimar pacientes com problemas cardiorrespiratórios;
05 – Ministrar tratamento à insuficiência respiratória;
06 – Executar funções diagnósticas ou terapêuticas;
07 – Participar de juntas médicas;
08 – Participar de programas voltados para saúde pública;
09 – Solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários;
10 – Executar outras tarefas semelhantes.
MÉDICO CLÍNICO GERAL – REGULADOR
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES:
01 – Realizar exames de sanidade para avaliação de capacidade física e mental nos candidatos a
ingresso na função pública municipal;
02 – Atender a consultas médicas em ambulatórios, hospitais e unidades sanitárias;
03 – Efetuar exames médicos em escolares e pré-escolares;
04 – Fazer estudo caracteriológico de pacientes, evidenciar suas predisposições constitucionais e
encaminhá-lo à tratamento médico especializado, quando for o caso;
05 – Fazer diagnóstico e prescrever medicações;
06 – Prescrever regimes dietéticos;
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07 – Solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários;
08 – Encaminhar casos especiais a setores especializados;
09 – Aplicar métodos de medicina preventiva, como medida de precaução contra enfermidades;
10 – Solicitar o concurso, de outros Médicos Especialistas, em casos que requerem esta providência;
11 – Participar de juntas médicas;
12 – Participar de programas voltados para a saúde pública;
13 – Efetuar inspeção de saúde em funcionários municipais, ou nos seus familiares, nos termos
previstos em lei;
14 – Realizar perícia médica e emitir outros respectivos laudos;
15 – Realizar estudos sobre a incidência de moléstias, a fim de preveni-los e proporcionar condições
favoráveis nos servidores de ambiente de trabalho;
16 – Fornecer dados que orientem a aquisição de aparelhos e equipamentos para o uso de sua
especialidade;
17 – Participar, quando solicitado, de juntas médicas;
18 – Promover a elaboração de estatística correspondente a exames realizados e apresentar
relatórios técnicos;
19 – Executar outras tarefas semelhantes
MEDICO PEDIATRA
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES:
01 – Atender crianças que necessitam dos serviços de Pediatria para fins de exame clínico, educação
e adaptação;
02 – Providenciar no encaminhamento dos pacientes a serviços especializados, para fins de
diagnóstico, quando necessário;
03 – Ministrar tratamento e, quando for o caso, prescrever regime dietético;
04 – Examinar, periodicamente, escolares em geral;
05 – Orientar os responsáveis pelas crianças, no que se fizer necessário;
06 – Preencher fichas clínicas individuais;
07 – Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros especialistas;
08 – Participar de juntas médicas;
09 – Executar censura sobre produtos médicos, de acordo com sua especialidade;
10 – Participar de programas voltados à saúde pública;
11 – Solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários;
12 – Solicitar o concurso de outros Médicos Especialistas em casos que requeiram esta providência;
13 – Executar outras tarefas semelhantes.
MÉDICO PSIQUIATRA
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES:
01 – Fazer diagnóstico e aplicar terapia em pacientes;
02 – Acompanhar o andamento dos tratamentos prescritos, através de visitas aos pacientes;
03 – Determinar as dosagens dos medicamentos a serem ministrados aos pacientes e observar e
analisar as reações apresentadas;
04 – Aplicar psicoterapia através de entrevistas com o paciente;
05 – Realizar psicoterapia de grupo com os pacientes;
06 – Examinar os pacientes encaminhados ou que recorrem a serviços de Orientação Educacional ou
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Profissional, classificando-os no seu aspecto clínico e tipológico;
07 – Efetuar atendimento clínico a alunos de escolas especiais e dar orientação profissional, indicando
as situações de trabalho mais condizentes com o biótipo e personalidade;
08 – Observar e dialogar com os pacientes nas salas de recreação e praxiterapia;
09 – Observar os resultados de praxiterapia, analisar e interpretar os trabalhos feitos pelos pacientes,
registrando as observações feitas;
10 – Preparar registros dos exames feitos para fins de diagnose e discussão;
11 – Participar de reuniões para debates dos casos em tratamento;
12 – Propor baixas e altas de pacientes em hospitais;
13 – Atender aos familiares dos pacientes informando-se sobre o doente;
14 – Fornecer dados e relatórios sobre o número de pacientes, seus progressos e forma de tratamento
adotado;
15 – Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro Especialista;
16 – Participar de juntas médicas;
17 – Exercer censura sobre produtos médicos de acordo com sua especialidade;
18 – Participar de programas voltados para a saúde pública;
19 – Solicitar exames especializados;
20 – Solicitar o concurso de outros Médicos Especialistas em casos que requeiram esta providência;
21 – Executar outras tarefas semelhantes.
MÉDICO TRAUMATO-ORTOPEDISTA
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES:
01 – Efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento para doenças e
lesões do organismo humano;
02 – Aplicar os métodos da medicina preventiva;
03 – Providenciar ou realizar tratamento especializado;
04 – Praticar intervenções cirúrgicas;
05 – Prescrever exames laboratoriais;
06 – Emitir atestado de saúde e participar de junta médica;
07 – Requisitar exames complementares;
08 – Interpretar resultados de exames;
09 – Preencher fichas dos pacientes atendidos (FAA);
10 – Preencher relatórios comprobatórios dos atendimentos;
11 – Participar de reuniões médicas;
12 – Prestar atendimento a pacientes encaminhados por outro especialista;
13 – Atender a consultas médicas ambulatoriais e nas unidades sanitárias;
14 – Encaminhar casos especiais a setor especializados;
15 – Fornecer dados que orientem a aquisição de aparelhos e equipamentos para uso de sua
especialidade;
16 – Fazer diagnóstico e executar processos de terapêutica em pacientes, como imobilizações e
infiltrações a nível ambulatorial;
17 – Orientar e supervisionar serviços de enfermagem e outros correlatos com a especialidade;
18 – Diagnosticar e tratar as afecções ortopédicas;
19 – Executar outras tarefas afins.
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ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA
CONHECIMENTOS COMUNS A TODOS OS CARGOS (a Banca deste Concurso Público
elaborará as questões de conhecimentos comuns com grau de dificuldade que observará
o nível de escolaridade exigido para cada cargo)
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, análise e interpretação de texto e charge. Noções de fonética
e fonologia, acentuação gráfica, separação de sílabas, ortografia, semântica, formação e
classes das palavras, crase, análise sintática, colocação pronominal, pontuação, emprego de
certas palavras, emprego das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, funções de
linguagem, vícios de linguagem, figuras de linguagem, estrutura das palavras. Substantivo e
adjetivo, sujeito e predicado. Advérbio, adjunto e locução adverbial. Classificação dos verbos,
concordância nominal, concordância verbal, regência verbal. Preposição, pronomes.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: Conjuntos, noções de matemática financeira, juros
simples e juros compostos, geometria, Trigonometria, progressão geométrica, progressão
aritmética, análise combinatória, probabilidade, operações fundamentais (números inteiros e
fracionários), potenciação e radiciação, sistema de medidas (decimais e não decimais),
conversão de unidades de medida; regra de três, porcentagem, equações de primeiro e
segundo grau. Funções, matrizes e sistemas lineares.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Ciências da natureza e suas tecnologias;
Ciências humanas e suas tecnologias; Organização político-administrativa do Brasil;
Agronegócios e a economia brasileira; Política, Economia, Contexto internacional;
Neoliberalismo e globalização, Mercosul; Questões ambientais; História e atualidades relativas
ao Mundo, ao País, ao Estado do Rio Grande do Sul e ao município de Caçapava do Sul.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ADVOGADO – CREAS
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). DIREITO ADMINISTRATIVO: Conceito
e Fontes do Direito Administrativo. Administração Pública: Conceito; Poderes e Deveres
do Administrador Público; Uso e abuso do poder. Organização Administrativa Brasileira:
Princípios; Espécies; Formas e Características. Centralização e Descentralização da
Atividade Administrativa do Estado. Concentração e Desconcentração. Administração
Pública Direta; Administração Publica: Indireta: Autarquias; Fundações; Empresas
Públicas; Sociedades de Economia Mista. Entidades Paraestatais. Poderes
Administrativos: Poder Vinculado; Poder Discricionário; Poder Hierárquico; Poder
Disciplinar, Poder Regulamentar e Poder de Polícia. 6. Atos Administrativos: Conceito;
Requisitos; Mérito; Atributos; Classificação; Teoria dos Motivos Determinantes;
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Invalidação dos Atos Administrativos; Discricionariedade. Serviços Públicos: Conceito:
Classificação; Regulamentação e Controle; Permissão; Concessão e Autorização.
Responsabilidade Civil do Estado; Ação de Indenização; Ação Regressiva. Controle da
Administração Pública: Conceito; Tipos e Formas de Controle. Controle Interno e Externo.
Controle Prévio; Concomitante e Posterior; Controle Parlamentar; Controle pelo Tribunal
de Contas; Controle Jurisdicional. Meios de Controle Jurisdicional. Licitações e Contratos
Administrativos: Lei 8.666/93. DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios Fundamentais da
Constituição Brasileira. Organização dos Poderes. Conceito de Poder: Separação,
Independência e Harmonia. Poderes do Estado: Poder Legislativo: da Fiscalização
Contábil, Financeira e Orçamentária; Poder Executivo. Disposições Gerais da Tributação
e do Orçamento, do Sistema Tributário Nacional, das Finanças Públicas. Da Ordem
Econômica e Financeira. O Estado moderno e o Direito Administrativo, Princípios da
Administração Pública, Administração Direta e Indireta. Serviços Públicos: evolução
histórica, regras constitucionais, caracterização e princípios aplicáveis. Intervenção do
Estado no domínio econômico. Ato Administrativo: conceito, atributos, elementos,
classificações e espécies. Extinção e modalidades. Controle da discricionariedade pelo
Poder Judiciário. Processo Administrativo: conceito, requisitos, princípios, classificação,
espécies e fases. Licitação: conceito, fundamentos, objeto, princípios. Obrigatoriedade
dispensa e inexigibilidade. Modalidades. Procedimentos. Anulação e revogação.
Recursos. Contrato Administrativo: conceito, distinções, características, modalidades,
formalização, execução e controles. Extinção. Convênios e Consórcios. Bens Públicos.
Domínio Público. Direito Civil: conceito, origens e fontes. Das pessoas. Pessoa natural e
pessoa jurídica. Domicílio. Direitos da Personalidade. Objeto da relação jurídica: bens e
noção de patrimônio. Dos bens. Classificação dos bens: bens considerados em si
mesmos, bens reciprocamente considerados. Bens públicos e bens particulares; bens no
comércio e fora dele. Bem de família. Fatos e atos jurídicos. Classificação dos atos
jurídicos. Distinção entre ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico. Direito de
Família: noções, origem e evolução. A família e a sociedade. Especificidades das
relações familiares, ou de afeto. A família na Constituição de 1988. Famílias
monoparentais. Eixo matrimonial: casamento, habilitação, celebração, impedimentos,
provas, nulidade e anulação, e efeitos. Regime de bens. Dissolução da sociedade
conjugal e divórcio. A Constituição como o fundamento de validade do sistema jurídicopositivo. A evolução constitucional do Brasil. As espécies normativas. O processo
legislativo. O controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. A Constituição da
República Federativa do Brasil. Preâmbulo. Princípios Fundamentais. Direitos e garantias
fundamentais. Direitos individuais e coletivos. Direitos sociais. Direitos de nacionalidade.
Direitos políticos. A organização político-administrativa do Estado. Direitos sociais.
Conflitos trabalhistas. Direito comercial. Teoria geral do crime. Tipicidade. Antijuridicidade.
Culpabilidade. Processo Cautelar. Processo penal. Direito Tributário. Sistema
Constitucional Tributário. Tributo. Espécies Tributárias. Legislação Tributária. Impostos da
União. Impostos dos Estados-membros. Impostos do Distrito Federal. Impostos dos
Municípios. Direito Agrário no Brasil. Direito Ambiental. Direito Econômico: Ordem
Econômica. Princípios constitucionais. A intervenção estatal no domínio econômico. A
defesa da concorrência. Abuso de poder econômico. O Estado e a atividade econômica.
A atividade empresarial e a economia. As políticas públicas como instrumento de
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condução das atividades empresariais. Os benefícios sociais da atividade empresarial. A
função social da empresa. Governança corporativa e solidariedade social.
ADVOGADO – PGM
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). DIREITO ADMINISTRATIVO: Conceito
e Fontes do Direito Administrativo. Administração Pública: Conceito; Poderes e Deveres
do Administrador Público; Uso e abuso do poder. Organização Administrativa Brasileira:
Princípios; Espécies; Formas e Características. Centralização e Descentralização da
Atividade Administrativa do Estado. Concentração e Desconcentração. Administração
Pública Direta; Administração Publica: Indireta: Autarquias; Fundações; Empresas
Públicas; Sociedades de Economia Mista. Entidades Paraestatais. Poderes
Administrativos: Poder Vinculado; Poder Discricionário; Poder Hierárquico; Poder
Disciplinar, Poder Regulamentar e Poder de Polícia. 6. Atos Administrativos: Conceito;
Requisitos; Mérito; Atributos; Classificação; Teoria dos Motivos Determinantes;
Invalidação dos Atos Administrativos; Discricionariedade. Serviços Públicos: Conceito:
Classificação; Regulamentação e Controle; Permissão; Concessão e Autorização.
Responsabilidade Civil do Estado; Ação de Indenização; Ação Regressiva. Controle da
Administração Pública: Conceito; Tipos e Formas de Controle. Controle Interno e Externo.
Controle Prévio; Concomitante e Posterior; Controle Parlamentar; Controle pelo Tribunal
de Contas; Controle Jurisdicional. Meios de Controle Jurisdicional. Licitações e Contratos
Administrativos: Lei 8.666/93. DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios Fundamentais da
Constituição Brasileira. Organização dos Poderes. Conceito de Poder: Separação,
Independência e Harmonia. Poderes do Estado: Poder Legislativo: da Fiscalização
Contábil, Financeira e Orçamentária; Poder Executivo;. Disposições Gerais. Da
Tributação e do Orçamento: do Sistema Tributário Nacional, das Finanças Públicas. Da
Ordem Econômica e Financeira. O Estado moderno e o Direito Administrativo, Princípios
da Administração Pública, Administração Direta e Indireta. Serviços Públicos: evolução
histórica, regras constitucionais, caracterização e princípios aplicáveis. Intervenção do
Estado no domínio econômico. Ato Administrativo: conceito, atributos, elementos,
classificações e espécies. Extinção e modalidades. Controle da discricionariedade pelo
Poder Judiciário. Processo Administrativo: conceito, requisitos, princípios, classificação,
espécies e fases. Licitação: conceito, fundamentos, objeto, princípios. Obrigatoriedade
dispensa e inexigibilidade. Modalidades. Procedimentos. Anulação e revogação.
Recursos. Contrato Administrativo: conceito, distinções, características, modalidades,
formalização, execução e controles. Extinção. Convênios e Consórcios. Bens Públicos.
Domínio Público. Direito Civil: conceito, origens e fontes. Das pessoas. Pessoa natural e
pessoa jurídica. Domicílio. Direitos da Personalidade. Objeto da relação jurídica: bens e
noção de patrimônio. Dos bens. Classificação dos bens: bens considerados em si
mesmos, bens reciprocamente considerados. Bens públicos e bens particulares; bens no
comércio e fora dele. Bem de família. Fatos e atos jurídicos. Classificação dos atos
jurídicos. Distinção entre ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico. Direito de
Família: noções, origem e evolução. A família e a sociedade. Especificidades das
relações familiares, ou de afeto. A família na Constituição de 1988. Famílias
monoparentais. Eixo matrimonial: casamento, habilitação, celebração, impedimentos,
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provas, nulidade e anulação, e efeitos. Regime de bens. Dissolução da sociedade
conjugal e divórcio. A Constituição como o fundamento de validade do sistema jurídicopositivo. A evolução constitucional do Brasil. As espécies normativas. O processo
legislativo. O controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. A Constituição da
República Federativa do Brasil. Preâmbulo. Princípios Fundamentais. Direitos e garantias
fundamentais. Direitos individuais e coletivos. Direitos sociais. Direitos de nacionalidade.
Direitos políticos. A organização político-administrativa do Estado. Direitos sociais.
Conflitos trabalhistas. Direito comercial. Teoria geral do crime. Tipicidade. Antijuridicidade.
Culpabilidade. Processo Cautelar. Processo penal. Direito Tributário. Sistema
Constitucional Tributário. Tributo. Espécies Tributárias. Legislação Tributária. Impostos da
União. Impostos dos Estados-membros. Impostos do Distrito Federal. Impostos dos
Municípios. Direito Agrário no Brasil. Direito Ambiental. Direito Econômico: Ordem
Econômica. Princípios constitucionais. A intervenção estatal no domínio econômico. A
defesa da concorrência. Abuso de poder econômico. O Estado e a atividade econômica.
A atividade empresarial e a economia. As políticas públicas como instrumento de
condução das atividades empresariais. Os benefícios sociais da atividade empresarial. A
função social da empresa. Governança corporativa e solidariedade social.
AGENTE ADMINISTRATIVO
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Contratos administrativos: conceito,
características, formalização. Execução do contrato: direito e obrigação das partes,
acompanhamento, inexecução do contrato: causas justificadoras, consequências da
inexecução, revisão, rescisão e suspensão do contrato. Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações e Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002 e suas alterações). Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000): disposições preliminares,
execução orçamentária, cumprimento das metas, transparência, controle e fiscalização.
Orçamento Público. LOA, LDO e PPA. Princípios Orçamentários. Diretrizes
Orçamentárias. Processo orçamentário. Instrução Normativa RFB nº 971/09 – INSS. Lei
Complementar nº 116/2003 – ISS. Decreto nº 3000/99 – IRRF, Lei 13.019 de 31 de julho
de 2014. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento,
qualidade e responsabilidade no serviço público; Correspondências oficiais; relatório,
redação, ata, circular, memorando, portaria, apostila, informação, ordem de serviço e
certidão. Redação oficial, aspectos normativos da língua: pontuação, ocorrências de
crase, acentuação gráfica, concordância verbo-nominal, regência verbo-nominal e
emprego dos principais conectores; currículo pessoal; produção textual; receitas e
despesas. Informática Básica: Componentes operacionais; recursos do windows; internet;
word (editor de texto); excel (tabelas, planilhas e gráficos); power point (criação e
apresentação de slides). Relações interpessoais e intergrupais; trabalho em equipe e
dinâmica de grupo; qualidade no atendimento e gerenciamento do tempo; comunicação e
comportamento no ambiente organizacional; gestão de competências e gestão de
desempenho; cultura e clima organizacional; auto avaliação. Logística: aspectos
conceituais; planejamento logístico, administração do estoque, estrutura física;
administração do ciclo de vida do produto. Noções básicas de arquivo; técnicas de
arquivamento; guarda de documentos; sistemas de arquivamento; preservação e
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conservação de documentos. Processos administrativos; Ferramentas Organizacionais,
organograma, fluxograma; rotina administrativa e processos operacionais; práticas
administrativas.
AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Legislação municipal (Regime Jurídico
dos Servidores Públicos Municipais, Plano de Carreira dos Servidores e Lei Orgânica
Municipal); Contratos administrativos: conceito, características, formalização. Execução
do contrato: direito e obrigação das partes, acompanhamento, inexecução do contrato:
causas justificadoras, consequências da inexecução, revisão, rescisão e suspensão do
contrato. Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002 e suas
alterações). Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000): disposições
preliminares, execução orçamentária, cumprimento das metas, transparência, controle e
fiscalização. Orçamento público. Princípios Orçamentários. Diretrizes Orçamentárias.
Processo Orçamentário. Instrução Normativa RFB nº 971/09 – INSS. Lei Complementar
nº 116/2003 – ISS. Decreto nº 3000/99 – IRRF, Lei 13.019 de 31 de julho de 2014.
Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade
e responsabilidade no serviço público; Correspondências oficiais; relatório, redação, ata,
circular, memorando, portaria, apostila, informação, ordem de serviço e certidão. Redação
oficial, aspectos normativos da língua: pontuação, ocorrências de crase, acentuação
gráfica, concordância verbo-nominal, regência verbo-nominal e emprego dos principais
conectores; currículo pessoal; produção textual; receitas e despesas. Informática Básica:
Componentes operacionais; recursos do windows; internet; word (editor de texto); excel
(tabelas, planilhas e gráficos); power point (criação e apresentação de slides). Relações
interpessoais e intergrupais; trabalho em equipe e dinâmica de grupo; qualidade no
atendimento e gerenciamento do tempo; comunicação e comportamento no ambiente
organizacional; gestão de competências e gestão de desempenho; cultura e clima
organizacional; auto avaliação. Logística: aspectos conceituais; planejamento logístico,
administração do estoque, estrutura física; administração do ciclo de vida do produto.
Noções básicas de arquivo; técnicas de arquivamento; guarda de documentos; sistemas
de arquivamento; preservação e conservação de documentos. Processos administrativos;
Ferramentas Organizacionais, organograma, fluxograma; rotina administrativa e
processos operacionais; práticas administrativas. LOA, LDO e PPA.
AGENTE ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Legislação municipal (Regime Jurídico
dos Servidores Públicos Municipais, Plano de Carreira dos Servidores e Lei Orgânica
Municipal); Contratos administrativos: conceito, características, formalização. Execução
do contrato: direito e obrigação das partes, acompanhamento, inexecução do contrato:
causas justificadoras, consequências da inexecução, revisão, rescisão e suspensão do
contrato. Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002 e suas
alterações). Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000): disposições
preliminares, execução orçamentária, cumprimento das metas, transparência, controle e
fiscalização. Orçamento público. Princípios orçamentários. Diretrizes orçamentárias.
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Processo orçamentário. Instrução Normativa RFB nº 971/09 – INSS. Lei Complementar nº
116/2003 – ISS. Decreto nº 3000/99 – IRRF, Lei 13.019 de 31 de julho de 2014.
Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade
e responsabilidade no serviço público; Correspondências oficiais; relatório, redação, ata,
circular, memorando, portaria, apostila, informação, ordem de serviço e certidão. Redação
oficial, aspectos normativos da língua: pontuação, ocorrências de crase, acentuação
gráfica, concordância verbo-nominal, regência verbo-nominal e emprego dos principais
conectores; currículo pessoal; produção textual; receitas e despesas. Informática Básica:
Componentes operacionais; recursos do windows; internet; word (editor de texto); excel
(tabelas, planilhas e gráficos); power point (criação e apresentação de slides). Relações
interpessoais e intergrupais; trabalho em equipe e dinâmica de grupo; qualidade no
atendimento e gerenciamento do tempo; comunicação e comportamento no ambiente
organizacional; gestão de competências e gestão de desempenho; cultura e clima
organizacional. Noções básicas de arquivo; técnicas de arquivamento; guarda de
documentos; sistemas de arquivamento; preservação e conservação de documentos.
Processos administrativos; Ferramentas Organizacionais, organograma, fluxograma;
rotina administrativa e processos operacionais; práticas administrativas. LOA – Lei
Orçamentaria Anual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e PPA – Plano Plurianual.
Matemática Financeira: Razões e proporções; grandezas diretamente e inversamente
proporcionais; percentagem; taxas de inflação; capital, juro, taxa de juros e montante;
sequência uniforme de pagamentos (Parcelamento); receita, custo; balancete de
verificação; livro caixa. Informática Básica: Componentes operacionais; recursos do
windows; internet; word (editor de texto); excel (tabelas, planilhas e gráficos); power point
(criação e apresentação de slides). Relações interpessoais e intergrupais; trabalho em
equipe e dinâmica de grupo; qualidade no atendimento e gerenciamento do tempo;
comunicação e comportamento no ambiente organizacional. Noções básicas de arquivo;
técnicas de arquivamento; guarda de documentos; sistemas de arquivamento;
preservação e conservação de documentos. Processos administrativos; Ferramentas
Organizacionais, organograma, fluxograma; rotina administrativa e processos
operacionais; práticas administrativas.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Políticas públicas, políticas sociais
governamentais, em especial a política nacional de saúde. Sistema Único de Saúde
(SUS) conceito, organização, princípios e diretrizes. Sistema Municipal de Saúde:
estrutura, funcionamento e responsabilidades. Intersetor alidade: conceito e dinâmica
político-administrativa do município. Processo de trabalho em saúde e suas
características. Ética no trabalho em saúde. A Estratégia de Saúde da Família na atenção
básica à saúde. O perfil social do técnico agente comunitário de saúde e seu papel no
âmbito da equipe multiprofissional da rede básica do SUS. Processo saúde-doença, seus
determinantes e condicionantes. Promoção da saúde: conceito e estratégia. Conceito de
eficácia, eficiência e efetividade em saúde. Conceitos e critérios de qualidade da atenção
à saúde: integralidade, acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e
do trabalhador, equidade. Principais problemas de saúde da população e recursos
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existentes para o enfrentamento destes problemas. Informação, educação e
comunicação: conceitos, diferenças e interdependências. Cultura popular e sua relação
com os processos educativos. Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB):
conceito, finalidades, fluxo, preenchimento dos formulários e análise dos dados. Técnicas
de levantamento das condições de vida e de saúde/doença da população. Condições de
risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processos migratórios,
analfabetismo, nutrição, ausência ou insuficiência de infraestrutura básica. Mapeamento
sócio-político e ambiental: finalidades e técnicas. Interpretação demográfica. Conceito de
territorialização, micro área e área de abrangência; cadastramento familiar e territorial.
Indicadores socioeconômicos, culturais e epidemiológicos. Indicadores de saúde.
Estratégias de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas. Conceito de
ambiente saudável, enfoque de risco e poluente. Vigilância em saúde: conceitos e
aplicações. Saneamento ambiental. Medidas de prevenção de riscos ambientais e
sanitários. Doenças prevalentes na micro área (por sexo, grupo etário, étnico, inserção
social e distribuição geográfica) relacionadas aos problemas sanitários e ambientais:
mecanismo de transmissão e medidas de prevenção e controle. Doenças transmissíveis e
não transmissíveis: conceitos, sinais, sintomas e fatores de risco. Cadeia de transmissão
de doenças: agentes infecciosos, hospedeiros e mecanismos de transmissão. O processo
de resistência e imunidade do hospedeiro e suas diversas respostas à agressão do
agente infeccioso. Medidas de prevenção individual e coletiva das principais doenças
transmissíveis e não transmissíveis. Doenças de notificação compulsória. Medidas de
monitoramento das enfermidades segundo protocolos de a saúde pública. Condições de
risco ambiental: poluição sonora, do ar, da água e do solo, queimadas, desmatamentos,
calamidades. Riscos e agravos de saúde associados ao trabalho. Medidas de prevenção
de acidentes domésticos. Características e necessidades físicas, psicológicas e sociais
da criança. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Estatuto da
Criança e do Adolescente. Doenças prevalentes da infância: identificação dos sinais de
risco, medidas de prevenção, encaminhamento e acompanhamento. Cartão da criança:
finalidade, leitura dos vários campos, interpretação dos dados. Esquema vacinal.
Características da criança na fase escolar: nutrição, detecção de fatores indicativos de
baixa acuidade visual e auditiva, problemas posturais, cuidados preventivos às doenças
bucais e dermatoses, prevenção de acidentes. Características físicas e necessidades,
psicológicas e sociais do adolescente. Crescimento e desenvolvimento do adolescente.
Redes de apoio familiar e social. Cuidados preventivos em relação à gravidez precoce.
Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Uso de Drogas e à Violência. Saúde
sexual e reprodutiva: sexualidade e reprodução humana. Direitos sexuais e reprodutivos:
métodos de planejamento familiar e paternidade responsável; vantagens, desvantagens,
indicações e contraindicações dos métodos contraceptivos, formas de acompanhamento,
aspectos culturais relacionados e promoção da autonomia. Direitos constitucionais
relativos à licença maternidade, paternidade, planejamento familiar e aborto. Saúde da
mulher nos ciclos gravídico-puerperal e no climatério. Cartão da gestante: finalidade,
leitura dos vários tipos e interpretação dos dados. Aleitamento materno: importância,
anatomia e fisiologia da mama: mitos e técnicas de amamentação; cuidados gerais com a
mama. Desmame: período e a introdução de alimentos. Características físicas,
psicológicas e sociais do adulto. Programa de Hipertensão e Diabetes. Programa
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Nacional de Saúde do Homem. Assistência e internação domiciliar: conceitos, finalidades,
implementação e avaliação dos resultados. Características e necessidades físicas,
psicológicas e sociais do idoso. Estatuto do Idoso. Programa Nacional de Saúde do Idoso:
princípios e diretrizes. Cuidados preventivos em relação a acidentes e doenças
prevalentes; uso de medicamentos; situações e sinais de risco. Redes de apoio familiar e
social. Pessoas com deficiência e portador de sofrimento mental: abordagem, medidas
facilitadoras da inclusão social e direitos legais. Proteção e direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e o modelo assistencial em saúde mental.
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); controle interno, ética e transparência
no serviço público: Orçamento Público: conceito, princípios e conteúdo da proposta
orçamentária. Classificações Orçamentárias: classificação legal da receita e classificação
legal da despesa - classificação institucional, funcional-programática e econômica.
Créditos adicionais. Receita e Despesa extra orçamentária. Execução orçamentária: fases
da receita - previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, e fases da despesa programação, licitação, empenho, liquidação e pagamento. Restos a pagar. Aspectos
legais da gestão fiscal, conforme preceitos da Lei Complementar n ° 101/2000, relativos a:
lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, programação financeira, metas de
resultados nominal e primário, gestão da receita, gestão da despesa, gestão patrimonial,
escrituração e consolidação das contas. Licitações - Lei n° 8.666/93: objetivos, objeto,
princípios, modalidades, condições e critérios para habilitação e julgamento, tipos de
licitação e sanções. Controle da administração pública: controle interno e controle
externo. Lei n° 8.429/92 ( Lei de Improbidade Administrativa), Lei Municipal nº 17.867/13
(Estrutura Organizacional da CGM); auditoria governamental: Normas Técnicas de
Auditoria - NBC TA do Conselho Federal de Contabilidade – CFC: Objetivos Gerais do
Auditor; Controle de Qualidade; - Documentação de Auditoria; - Comunicação com os
Responsáveis pela Governança; Comunicação de Deficiências de Controle Interno;
Planejamento da Auditoria; Evidência de Auditoria; Confirmações Externas; Procedimentos Analíticos; Amostragem em Auditoria; Utilização do Trabalho de Auditoria
Interna; 620 - Utilização do Trabalho de Especialistas; Formação da Opinião e emissão do
Relatório do Auditor; Modificações na Opinião; Parágrafos de Ênfase e parágrafos de
outros assuntos no relatório; Responsabilidade do Auditor em Relação a outras
Informações Incluídas em documentos que contenham demonstrações contábeis
auditadas. Noções gerais sobre auditoria: conceituação e objetivos. Distinção entre
auditoria interna, auditoria externa ou independente. Controle interno: conceito,
responsabilidade e supervisão, rotinas internas, aspectos fundamentais dos controles
internos (relação custo-benefício; definição de responsabilidade e autoridade; segregação
de funções; acesso aos ativos; comprovações e provas independentes; método de
processamento de dados; pessoal). Planejamento de auditoria: determinação de escopo;
materialidade; risco e relevância; amostragem; matriz de planejamento. Execução da
Auditoria: programas de auditoria; documentação de auditoria; procedimentos de
auditoria: exame documental, inspeção física, conferência de cálculos, observação,
entrevista, circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão analítica,
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caracterização de achados de auditoria, matriz de achados de auditoria e de
responsabilização. Comunicação dos Resultados de Auditoria: relatórios de auditoria e
pareceres. Auditoria Governamental: conceito, finalidade, objetivo, abrangência e
atuação. Tipos de Auditoria Governamental: auditoria de conformidade; auditoria
operacional; auditoria de demonstrações contábeis; auditoria de sistemas contábeis e
financeiros informatizados; auditoria de obras públicas. Controle da Administração
Pública: Conceito, Tipos e Formas de Controle. Controle Interno, Controle Externo e
Controle Social. Controle Prévio, Concomitante e Posterior. Código de Ética da
Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores .
direito administrativo: Conceito e Fontes do Direito Administrativo. Administração Pública:
Conceito; Poderes e Deveres do Administrador Público; Uso e abuso do poder.
Organização Administrativa Brasileira: Princípios; Espécies; Formas e Características.
Centralização e Descentralização da Atividade Administrativa do Estado. Concentração e
Desconcentração. Administração Pública Direta; Administração Publica: Indireta:
Autarquias; Fundações; Empresas Públicas; Sociedades de Economia Mista. Entidades
Paraestatais. Poderes Administrativos: Poder Vinculado; Poder Discricionário; Poder
Hierárquico; Poder Disciplinar, Poder Regulamentar e Poder de Polícia. 6. Atos
Administrativos: Conceito; Requisitos; Mérito; Atributos; Classificação; Teoria dos Motivos
Determinantes; Invalidação dos Atos Administrativos; Discricionariedade. Serviços
Públicos: Conceito: Classificação; Regulamentação e Controle; Permissão; Concessão e
Autorização. Responsabilidade Civil do Estado; Ação de Indenização; Ação Regressiva.
Controle da Administração Pública: Conceito; Tipos e Formas de Controle. Controle
Interno e Externo. Controle Prévio; Concomitante e Posterior; Controle Parlamentar;
Controle pelo Tribunal de Contas; Controle Jurisdicional. Meios de Controle Jurisdicional.
Licitações e Contratos Administrativos: Lei 8.666/93. direito constitucional: Princípios
Fundamentais da Constituição Brasileira. Organização dos Poderes. Conceito de Poder:
Separação, Independência e Harmonia. Poderes do Estado: Poder Legislativo: da
Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária ; Poder Executivo;. Disposições Gerais.
Da Tributação e do Orçamento: do Sistema Tributário Nacional, das Finanças Públicas.
da ordem econômica e financeira.
direito financeiro: Conceito e objeto. Finanças públicas na Constituição de 1988.
Orçamento. Conceito e espécies. Natureza jurídica. Princípios orçamentários. Normas
gerais de direito financeiro (Lei n.º 4.320/64). Fiscalização e controle interno e externo dos
orçamentos. Despesa Pública. Conceito e Classificação. Princípio da Legalidade. Técnica
de realização da Despesa Pública: Empenho, Liquidação e Pagamento. Disciplina
constitucional e legal dos precatórios. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
n.º 101/2000). Receita pública. Conceito. Ingressos e receitas. Classificação: receitas
originárias e receitas derivadas. Preço público e sua distinção da taxa. Dívida ativa de
natureza tributária e não-tributária. Crédito público. Conceito. Empréstimos Públicos:
classificação, fases, condições, garantias, amortização e conversão. Dívida pública:
conceito, disciplina constitucional, classificação e extinção. Lei 13.019 de 31 de julho de
2014.
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO – CONTADOR
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
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Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal), Legislação municipal (Regime Jurídico
dos Servidores Públicos Municipais, Plano de Carreira dos Servidores e Lei Orgânica
Municipal); CONTROLE INTERNO, ÉTICA E TRANSPARÊNCIA NO SERVIÇO
PÚBLICO: Orçamento Público: conceito, princípios e conteúdo da proposta orçamentária.
Classificações Orçamentárias: classificação legal da receita e classificação legal da
despesa - classificação institucional, funcional-programática e econômica. Créditos
adicionais. Receita e Despesa extra orçamentária. Execução orçamentária: fases da
receita - previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, e fases da despesa programação, licitação, empenho, liquidação e pagamento. Restos a pagar. Aspectos
legais da gestão fiscal, conforme preceitos da Lei Complementar n ° 101/2000, relativos a:
lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, programação financeira, metas de
resultados nominal e primário, gestão da receita, gestão da despesa, gestão patrimonial,
escrituração e consolidação das contas. Licitações - Lei n° 8.666/93: objetivos, objeto,
princípios, modalidades, condições e critérios para habilitação e julgamento, tipos de
licitação e sanções. Controle da administração pública: controle interno e controle
externo. Lei n° 8.429/92 ( Lei de Improbidade Administrativa), Lei Municipal nº 17.867/13
(Estrutura Organizacional da CGM); auditoria governamental: Normas Técnicas de
Auditoria - NBC TA do Conselho Federal de Contabilidade – CFC: Objetivos Gerais do
Auditor; Controle de Qualidade; Documentação de Auditoria; Comunicação com os
Responsáveis pela Governança; Comunicação de Deficiências de Controle Interno;
Planejamento da Auditoria; Evidência de Auditoria; Confirmações Externas;
Procedimentos Analíticos; Amostragem em Auditoria; Utilização do Trabalho de Auditoria
Interna; Utilização do Trabalho de Especialistas; Formação da Opinião e emissão do
Relatório do Auditor; Modificações na Opinião; Parágrafos de Ênfase e parágrafos de
outros assuntos no relatório; Responsabilidade do Auditor em Relação a outras
Informações Incluídas em documentos que contenham demonstrações contábeis
auditadas. Noções gerais sobre auditoria: conceituação e objetivos. Distinção entre
auditoria interna, auditoria externa ou independente. Controle interno: conceito,
responsabilidade e supervisão, rotinas internas, aspectos fundamentais dos controles
internos (relação custo-benefício; definição de responsabilidade e autoridade; segregação
de funções; acesso aos ativos; comprovações e provas independentes; método de
processamento de dados; pessoal). Planejamento de auditoria: determinação de escopo;
materialidade; risco e relevância; amostragem; matriz de planejamento. Execução da
Auditoria: programas de auditoria; documentação de auditoria; procedimentos de
auditoria: exame documental, inspeção física, conferência de cálculos, observação,
entrevista, circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão analítica,
caracterização de achados de auditoria, matriz de achados de auditoria e de
responsabilização. Comunicação dos Resultados de Auditoria: relatórios de auditoria e
pareceres. Auditoria Governamental: conceito, finalidade, objetivo, abrangência e
atuação. Tipos de Auditoria Governamental: auditoria de conformidade; auditoria
operacional; auditoria de demonstrações contábeis; auditoria de sistemas contábeis e
financeiros informatizados; auditoria de obras públicas. Controle da Administração
Pública: Conceito, Tipos e Formas de Controle. Controle Interno, Controle Externo e
Controle Social. Controle Prévio, Concomitante e Posterior. Código de Ética da
Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI. NOÇÕES
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DE DIREITO TRIBUTÁRIO E DE DIREITO DO TRABALHO: Sistema Tributário Nacional
(arts. 145 a 162 da Constituição Federal). Dos Princípios Gerais. Limitações
Constitucionais ao Poder de Tributar. Dos Impostos da União. Dos Impostos dos Estados
e do Distrito Federal. Dos Impostos dos Municípios. Da Repartição das Receitas
Tributárias. Código Tributário Nacional – CTN. Disposição Preliminar. Disposições Gerais.
Competência Tributária: Disposições Gerais; Limitação da Competência Tributária;
Impostos. Taxas. Contribuição de Melhoria. Normas Gerais do Direito Tributário.
Legislação Tributária: Disposições Gerais; Vigência da Legislação Tributária; Aplicação da
Legislação Tributária; Interpretação e Integração da Legislação Tributária. Obrigação
Tributária: Disposições gerais; Fato gerador; Sujeito ativo; Sujeito passivo;
Responsabilidade tributária. Crédito Tributário: Disposições Gerais; Constituição do
crédito tributário; Suspensão do Crédito Tributário; Extinção do Crédito Tributário;
Exclusão do Crédito Tributário; Garantias e Privilégios do Crédito Tributário.
Administração Tributária: Fiscalização; Dívida Ativa; Certidões negativas. Tributação,
finanças e orçamento. Disposições Finais e Transitórias. Dos direitos constitucionais dos
trabalhadores (art. 7º da CF/88). 8 Da relação de trabalho e da relação de emprego:
requisitos e distinção. 9 Do contrato individual de trabalho: conceito e características. Da
Terceirização no Direito do Trabalho. Terceirização lícita e ilícita. Entes estatais e
terceirização. Responsabilidade na terceirização. contabilidade geral:
Princípios
fundamentais de Contabilidade (aprovados pelo Conselho Federal, Resolução CFC
750/93 e alterações conforme Resolução CFC 1.282/2010). Teoria da Contabilidade:
conceito e objetivos da Contabilidade. Conta: conceito, classificação, teorias, funções e
estrutura das contas. Sistema de Contas. Plano de Contas. Regime de competência e
regime de caixa. Escrituração: conceito e métodos. Fatos contábeis e respectivas
variações patrimoniais. Provisões: férias, 13º salário, devedores duvidosos, contingências
passivas. Balanço Patrimonial. 8. Classificação das contas. Demonstração do Resultado
do Exercício. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Patrimônio Líquido e
suas teorias. CONTABILIDADE PÚBLICA: Princípios fundamentais de contabilidade sob a
perspectiva do setor público (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade,
Resolução CFC 1.111/2007). Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público – NBC TSP 16.1 a 16.10, do Conselho Federal de Contabilidade: Conceituação,
Objeto e Campo de Aplicação; Patrimônio e Sistemas Contábeis; Planejamento e seus
Instrumentos sob o Enfoque Contábil; Transações no Setor Público; Registro Contábil,
Demonstrações Contábeis; Consolidação das Demonstrações Contábeis; Controle
Interno; Depreciação, Amortização e Exaustão; Avaliação e Mensuração de Ativos e
Passivos em Entidades do Setor Público. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público:
conceito, diretrizes, sistema contábil, registro contábil, composição do patrimônio público,
conta contábil, estrutura básica. Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e
demonstrativo das variações, de acordo com a Lei 4.320/64. Administração Orçamentária
e Financeira: Orçamento Público: conceitos e princípios. Orçamento-programa. Ciclo
Orçamentário: elaboração, aprovação, execução e avaliação. O orçamento na
Constituição de 1988. Processo de Planejamento Orçamento: Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Conceituação, classificação e
estágios da receita e despesa públicas. Dívida ativa. Regime de adiantamento
(suprimento de fundo). Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. Dívida
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pública. Créditos adicionais. Descentralização de créditos. Lei 4.320/64. Decreto
93.872/86. Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ética
profissional. ); Instrução Normativa RFB nº 971/09 – INSS; Lei Complementar nº 116/2003
– ISS; Decreto nº 3000/99 – IRRF. Lei 13.019 de 31 de julho de 2014.
AGENTE DE PORTARIA E VIGILÂNCIA
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Noções de limpeza e higiene; Lixo
Orgânico e Reciclagem; Classificação dos Resíduos sólidos; Noções de Hierarquia;
Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Prevenção de acidentes. Relacionamento
humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e
responsabilidade no serviço público. Noções de primeiros socorros. Estatuto da criança e
do adolescente (ECA). Função e atuação do vigia. Sistema de alarmes. Noções de
informática básica: Interface do Windows (Área de Trabalho, Barra de Tarefas, Janelas,
Uso do teclado, Uso do mouse, Gerenciando arquivos e pastas), uso dos programas:
Word (Edição de documentos, Formatação de textos, Recursos de impressão), Excel,
Power Point. Vírus e antivírus.
ANALISTA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal. Gerenciamento de processos de
negócio. Modelagem de processos. Técnicas de análise de processo. Desenho e
melhoria de processos. Integração de processos. Engenharia de requisitos. Conceitos
básicos. Técnicas de elicitação de requisitos. Gerenciamento de requisitos. Especificação
de requisitos. Técnicas de validação de requisitos. Prototipação. Engenharia de
usabilidade. Conceitos básicos e aplicações. Critérios, recomendações e guias de estilo.
Análise de requisitos de usabilidade. Métodos para avaliação de usabilidade. Engenharia
de software. Ciclo de vida do software. Metodologias de desenvolvimento de software.
Processo unificado: disciplinas, fases, papéis e atividades. Metodologias ágeis. Métricas e
estimativas de software. Qualidade de software. Análise e projeto orientados a objetos.
UML 2.2: visão geral, modelos e diagramas. Padrões de projeto. Arquitetura em três
camadas. Arquitetura orientada a serviços. Análise por pontos de função. Conceitos
básicos e aplicações. Contagem em projetos de desenvolvimento: IFPUG e Nesma.
Contagem em projetos de manutenção: IFPUG, Nesma e uso de deflatores.
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: Projeto de sistemas em Java. Arquitetura e
padrões de projeto JEE v6. Desenvolvimento web em Java. Servlets, JSP e Ajax.
Frameworks JSF 2.0 e Hibernate 3.5. Interoperabilidade de sistemas. SOA e Web
Services. Padrões XML, XSLT, UDDI, WSDL e Soap. Segurança no desenvolvimento.
Práticas de programação segura e revisão de código. Controles e testes de segurança
para aplicações web. Controles e testes de segurança para Web Services. Bancos de
dados. Técnicas de análise de desempenho e otimização de consultas SQL. Sistemas de
suporte a decisão e gestão de conteúdo. Arquitetura e aplicações de data warehousing,
ETL e Olap. Técnicas de modelagem e otimização de bases de dados multidimensionais.
Portais corporativos: arquitetura da informação, portlets e RSS. Modelo de Acessibilidade
do Governo Eletrônico. INFRAESTRUTURA DE TI: Redes de computadores.
Endereçamento e protocolos da família TCP/IP. Gerenciamento de redes TCP/IP:
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Arquitetura de gerenciamento, SMI, SNMP e MIB. Redes de longa distância: MPLS.
Redes sem fio: padrões 802.11, protocolos 802.1x, EAP, WEP, WPA e WPA2. Segurança
em redes de computadores. Prevenção e tratamento de incidentes. Dispositivos de
segurança: firewalls, IDS, IPS, proxies, NAT e VPN. Tipos de ataques: spoofing, flood,
DoS, DDoS, phishing. Malwares: vírus de computador, cavalo de troia, adware, spyware,
backdoors, keylogger, worms. Criptografia. Conceitos básicos e aplicações. Protocolos
criptográficos. Criptografia simétrica e assimétrica. Principais algoritmos. Assinatura e
certificação digital. Sistemas operacionais Windows e Linux. Conceitos básicos. Noções
de administração. Serviços de diretório: Active Directory e LDAP. Interoperabilidade.
CloudComputing. Virtualização. Servidores de aplicação JEE. Conceitos básicos. Noções
de administração. Topologia típica de ambientes com alta disponibilidade e
escalabilidade. Balanceamento de carga, fail-over e replicação de estado. Técnicas para
detecção de problemas e otimização de desempenho. Sistemas gerenciadores de bancos
de dados. Conceitos básicos. Noções de administração. Topologia típica de ambientes
com alta disponibilidade e escalabilidade. Balanceamento de carga, fail-over e replicação
de estado. Técnicas para detecção de problemas e otimização de desempenho.
Tecnologias e arquitetura de Datacenter. Conceitos básicos. Serviços de armazenamento,
padrões de disco e de interfaces. RAID. Tecnologias de armazenamento DAS, NAS e
SAN. Tecnologias de backup. Deduplicação. ILM – Information Lifecycle Management.
GESTÃO E GOVERNANÇA DE TI: Gestão de segurança da informação. Normas NBR
ISO/IEC 27001 e 27002. Gestão de riscos e continuidade de negócio. Normas NBR
ISO/IEC 15999 e 27005. Gerenciamento de projetos – PMBOK 4ª edição. Projetos e a
organização. Escritórios de projetos: modelos e características. Processos, grupos de
processos e áreas de conhecimento. Gerenciamento de serviços – ITIL v3. Conceitos
básicos e objetivos. Processos e funções de estratégia, desenho, transição e operação de
serviços. Governança de TI – COBIT 4.1. Conceitos básicos e objetivos. Requisitos da
informação. Recursos de tecnologia da informação. Domínios, processos e objetivos de
controle. Qualidade de software – CMMI 1.2. Conceitos básicos e objetivos. Disciplinas e
formas de representação. Níveis de capacidade e maturidade. Processos e categorias de
processos. Ética profissional.
ARQUITETO
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Fundamentos do Cálculo Diferencial,
Cálculo Integral e Geometria Analítica. Álgebra dos Vetores, Funções, Limites, Derivadas
e Integrais. Materiais de construção, propriedades dos materiais. Conceito de Ciência dos
Materiais. Principais materiais utilizados em construção e sua vinculação ao projeto
arquitetônico. Novos materiais construtivos. Geometria plana. Geometria Descritiva.
Projeções ortogonais. Meios e métodos de expressão e representação. Estatística.
Principais conceitos, leis e princípios da Física voltada para a arquitetura. Conceitos de
topografia.
Instrumentos
topográficos.
Planimetria.
Altimetria.
Taqueometria.
Fundamentos de aerofotogrametria. Morfologia das estruturas de edificações. Princípios
que relacionam forma, força e material dos elementos estruturais. Conceitos de equilíbrio
e resistência. Escolhas estruturais no desenvolvimento de projeto arquitetônico. Tipos de
vínculos estruturais, cargas típicas e reações de apoio. Estruturas isostáticas, equilíbrio
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externo, equilíbrio interno. Conforto ambiental, Condicionamento térmico resultante da
aplicação das leis da Física. Adequação do espaço arquitetônico ao clima. Perspectiva e
Sombra. Desenho Técnico. Elementos estruturais para construções. Fundamentos da
Acústica e sua aplicação no projeto arquitetônico. Fundamentos e principais tendências
do paisagismo. Madeira como material de construção: madeira natural e produtos
transformados. Estruturas de madeira, sistemas estruturais, e suas possibilidades formais
no projeto arquitetônico. Métodos e técnicas construtivas em madeira. Aberturas e
revestimentos em madeira. Estruturas temporárias. Fôrmas e escoramentos. Estudo de
elementos estruturais tradicionais e contemporâneos. Conceito de flambagem.
Dimensionamento de peças simples e compostas de madeira e suas ligações. Sistemas
de iluminação natural e artificial. Importância da iluminação como parâmetro do espaço
arquitetônico. Fontes luminosas. Projeto de iluminação: método, fonte natural e artificial.
Aplicação: iluminação interna, iluminação pública e iluminação esportiva. Gestão
energética. Estudo das formas urbanas, seus condicionantes físicos, econômicos e
socioculturais. Tipos e modelos. Análise morfológica de conjuntos arquitetônicos e de
espaços urbanos. O concreto como material de construção: componentes, propriedades e
aplicações. Técnicas construtivas. Investigação, avaliação geotécnica e capacidade de
resistência dos solos. Sistemas estruturais em concreto e suas possibilidades formais no
projeto arquitetônico. Elementos de fundação: superficiais e profundas. Elementos de
superestrutura: lajes, vigas e pilares; dimensionamento e detalhamento. Instalações
elétricas prediais de baixa tensão. Materiais elétricos: condutores, dispositivos de
manobra e proteção. Projeto elétrico: metodologia e execução. Instalações
complementares. O metal como material de construção: propriedades e aplicações.
Métodos construtivos. Estruturas metálicas e suas possibilidades formais no projeto
arquitetônico. Ações e solicitações. Critérios para projeto, verificação e dimensionamento
de elementos e ligações. As instalações hidrossanitárias como parte do projeto
arquitetônico, suas relações e implicações na concepção espacial e materialidade.
Instalações prediais de água fria, água quente e esgoto. Esgoto sanitário, tratamento e
disposição final. Águas pluviais. Legislação de uso, ocupação e parcelamento do solo e
de proteção ambiental. Conceito e aplicação de plano diretor. Evolução da legislação de
uso e ocupação do solo. Órgãos públicos envolvidos no processo e procedimentos
administrativos. Atividade de projeto em área de expansão urbana. Instalações hidráulicas
de combate a incêndios nas edificações. Medidas de proteção ativas e passivas; saídas
de emergência; compartimentações horizontais e verticais. Instalações de arcondicionado nas edificações. Instalações hidráulicas de incêndio e de ar-condicionado
como parte do projeto arquitetônico, suas relações e implicações na concepção espacial e
materialidade.
ARQUIVISTA
Arquivologia: Natureza e função dos Arquivos. O documento arquivístico. Princípios,
métodos e técnicas da arquivologia. Os diferentes tipos de arquivos. Normalização da
Documentação de Arquivos: e procedimentos para auditoria interna e externa. Arquivos
correntes no gerenciamento da informação. Tipologia de documentos correntes:
propriedades e características. Gestão de documentos: aspectos legais, protocolo,
instrumentos de gestão. Política de gestão documental. Princípios da administração: As
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funções administrativa: Planejamento, organização, coordenação, comando e controle.
Aspectos profissionais e técnico-científicos da área de arquivologia. Legislação e ética.
Planejamento e Gestão de Arquivos. Política de Preservação de Documentos: Estudo das
políticas de preservação de documentos físicos e digitais. Distinção da tipologia
documental e os diferentes fatores de deterioração dos documentos. Estratégias e
políticas de conservação e preservação. Conservação e preservação física, digital e da
digitalização. O processo de degradação, de retenção e descarte dos documentos.
Métodos e Processos Administrativos. Informática em Arquivos: as tecnologias da
informação e comunicação: hardware e seus componentes, software (licenciamento e
tipos), redes de computadores (topologias, classificação, protocolos e segurança).
Sistemas de recuperação da informação em arquivos (tarefas do usuário, representação
lógica dos documentos, processos, recursos). Bases de dados em arquivos (sistemas de
gerenciamento de bases de dados, modelos e projeto de base de dados).
Memória, Patrimônio e Pesquisa. Classificação Arquivística: Código de Classificação de
Documento de Arquivo. Tabela de temporalidade. Conservação e Restauração de
Documentos. Gestão arquivística de documentos eletrônicos: planejamento, implantação,
procedimentos e operações técnicas. Legislação brasileira, Políticas, Procedimentos e
Normas de documentos eletrônicos. Documentos eletrônicos: definição, conteúdo,
estrutura e contexto. Conservação e preservação. Aplicação prática da Gestão
Arquivística de Documentos eletrônicos. Paleografia. Os arquivos Intermediários:
conceito, função, administração da eliminação e do recolhimento. Descrição Arquivística.
Arquivo Permanente. Documentação em Unidades de Saúde. Gestão Estratégica e
organização de Unidades de Informação. Editoração Científica. Gerenciador de Bases de
Dados - CDS/ISIS. Documentação de Unidades de Ensino. Arquivometria: Estudos
métricos: suas teorias e prática voltadas aos arquivos; desenvolvimento e controle de
coleções através da estatística; conceito da arquivometria; quantificação do valor
informacional em exaustividades e as relações do arquivo com outros ambientes em
forma de redes métricas. Direito da Propriedade Intelectual
ASSISTENTE EM SAÚDE
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Contratos administrativos: conceito,
características, formalização. Execução do contrato: direito e obrigação das partes,
acompanhamento, inexecução do contrato: causas justificadoras, consequências da
inexecução, revisão, rescisão e suspensão do contrato. Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações e Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002 e suas alterações). Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000): disposições preliminares,
execução orçamentária, cumprimento das metas, transparência, controle e fiscalização.
Orçamento Público. LOA, LDO e PPA. Princípios Orçamentários. Diretrizes
Orçamentárias. Processo orçamentário. Instrução Normativa RFB nº 971/09 – INSS. Lei
Complementar nº 116/2003 – ISS. Decreto nº 3000/99 – IRRF, Lei 13.019 de 31 de julho
de 2014. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento,
qualidade e responsabilidade no serviço público; Correspondências oficiais; relatório,
redação, ata, circular, memorando, portaria, apostila, informação, ordem de serviço e
certidão. Redação oficial, aspectos normativos da língua: pontuação, ocorrências de
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crase, acentuação gráfica, concordância verbo-nominal, regência verbo-nominal e
emprego dos principais conectores; currículo pessoal; produção textual; receitas e
despesas. Informática Básica: Componentes operacionais; recursos do windows; internet;
word (editor de texto); excel (tabelas, planilhas e gráficos); power point (criação e
apresentação de slides). Relações interpessoais e intergrupais; trabalho em equipe e
dinâmica de grupo; qualidade no atendimento e gerenciamento do tempo; comunicação e
comportamento no ambiente organizacional; gestão de competências e gestão de
desempenho; cultura e clima organizacional; auto avaliação. Logística: aspectos
conceituais; planejamento logístico, administração do estoque, estrutura física;
administração do ciclo de vida do produto. Noções básicas de arquivo; técnicas de
arquivamento; guarda de documentos; sistemas de arquivamento; preservação e
conservação de documentos. Processos administrativos; Ferramentas Organizacionais,
organograma, fluxograma; rotina administrativa e processos operacionais; práticas
administrativas.
ASSISTENTE SOCIAL
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990
(ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente) – Lei nº 10741 de 1 de outubro de 2003
(Estatuto do Idoso); Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais; Declaração dos
Direitos da Criança; Caderno Política de atendimento; Medidas de proteção; Medidas
pertinentes aos pais ou responsáveis; SUS – Sistema Único de Saúde; Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS); Lei de Criação dos Conselhos de Assistência Social e dos
Direitos da Criança e do Adolescente; Saúde e Educação; O Papel do Assistente Social;
Planejamento social; Questão social e serviço social; Movimentos sociais, cidadania e
controle social; Seguridade social e previdência social; Teorias sociológicas; Teorias
psicológicas; Diversidade étnico-racial; Movimentos sociais; Direito e legislação social;
Família e proteção social.
AUDITOR EM SAÚDE PÚBLICA
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Conceito de auditoria; Auditoria intrahospitalar; Ética, legislação e perfil do auditor em saúde; Sistema de saúde privado; Tipos
de planos de saúde segundo a Lei 9.656/98; Negociação em saúde; Negociações entre
prestadores e operadoras de planos de saúde; Composição de diárias e taxas
hospitalares; Auditoria de equipamentos; Glosas hospitalares e do SUS; Prontuário do
paciente; Auditoria baseada em evidências: protocolos clínicos e diretrizes clínicas;
Indicadores gerenciais; Auditoria de qualidade; Fidelização dos clientes; Acreditação
hospitalar; Educação continuada e a auditoria; Sistema de saúde público no Brasil;
Atendimento hospitalar no sistema único de saúde; Contratualização dos hospitais
filantrópicos do SUS; Indicadores gerenciais em sistemas públicos de saúde; Avaliação
de políticas, programas e serviços; Auditoria de qualidade na gestão pública de saúde;
Ferramentas para a realização da auditoria na gestão pública de saúde; Consórcios
intermunicipais de saúde; Auditoria e a atenção básica na gestão pública.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
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Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Equipamentos de Proteção IndividualEPIs. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento,
qualidade e responsabilidade no serviço público. Atendimento telefônico. Pronomes de
Tratamento. Noções de limpeza e higiene; Lixo Orgânico e Reciclagem; Classificação dos
Resíduos sólidos; Informática Básica: Componentes operacionais; recursos do windows;
internet; word (editor de texto); excel (tabelas, planilhas e gráficos); power point (criação e
apresentação de slides). Noções básicas de arquivo; técnicas de arquivamento; guarda
de documentos; sistemas de arquivamento; preservação e conservação de documentos.
Processos administrativos; Ferramentas Organizacionais, organograma, fluxograma;
rotina administrativa e processos operacionais; práticas administrativas.
AUXILIAR DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES – OPERÁRIO
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Noções de limpeza e higiene; Lixo
Orgânico e Reciclagem; Classificação dos Resíduos sólidos; Noções de pré-preparo e
preparo de alimentos; cocção de alimentos, Produtos apropriados para limpeza de: pisos,
paredes, vasos sanitários, azulejos, etc. Noções de Hierarquia; Equipamentos de
Proteção Individual-EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento,
comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. Noções gerais sobre
alvenaria, jardinagem, cultivo de plantas, preparação de argamassa, concreto,
impermeabilizações, pisos e procedimentos executivos da construção civil em geral.
Limpeza e higiene em geral; Remoção de lixos e detritos; Segurança e higiene do
trabalho; Noções sobre materiais de construção; Noções sobre pintura e tintas; Noções
sobre instalações elétricas prediais e redes de drenagem; Noções de primeiros socorros.
AUXILIAR SERVIÇOS COMPLEMENTARES – SERVENTE
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Noções de limpeza e higiene; Lixo
Orgânico e Reciclagem; Classificação dos Resíduos sólidos; Produtos apropriados para
limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, etc. Noções de Hierarquia;
Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Relacionamento humano no trabalho.
Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço
público. Atribuições do cargo. Conhecimentos específicos na área e uso adequado de
equipamentos e materiais; Higiene na manipulação dos alimentos; prevenção á
contaminação; higiene e segurança pessoal; procedimentos para economia de energia
elétrica e água.
CIRURGIÃO DENTISTA
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Saúde Bucal Níveis de Prevenção.
Cariologia: etiologia, prevenção e tratamento da cárie dental. Dentística: semiologia,
diagnóstico e tratamento das doenças do complexo dentinorradicular; materiais
restauradores; técnicas de restauração. Urgências em Odontologia: trauma dental;
hemorragia; pericoronarite, abscessos dento-alveolares; pulpite; alveolite; Estomatologia:
semiologia, semiotécnica, diagnóstico, tratamento e prevenção das afecções de tecidos
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moles e duros; Atenção à saúde de pessoas com necessidades especiais. Atendimento
de pacientes com doenças sistêmicas crônicas. Atendimento de pacientes com
coagulopatias hereditárias. Atendimento de pacientes grávidas. Prótese: diagnóstico,
planejamento e tratamento. Cirurgia: princípios cirúrgicos, planejamento e técnicas
cirúrgicas. Anestesiologia: técnicas anestésicas intra‐bucais; anatomia aplicada a
anestesiologia; farmacologia dos anestésicos locais; Prevenção: Fluorterapia; toxologia
do flúor; Fluorose: diagnóstico e tratamento. Farmacologia odontológica: Farmacologia e
Terapêutica Medicamentosa. Ética Odontológica. Código de Ética Odontológica atual.
Periodontia: histologia, fisiologia, anatomia, microbiologia oral, farmacologia e radiologia
voltadas à Periodontia. Diagnóstico e Plano de Tratamento Periodontal. Procedimentos
Clínicos em Periodontia.
CONTADOR
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Contabilidade Geral: Patrimônio:
componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Fatos contábeis e
respectivas variações patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado. Teorias, funções e
estrutura das contas. Sistema de contas e plano de contas. Regime de competência e
regime de caixa. Provisões em geral. Escrituração. Sistema de partidas dobradas.
Escrituração de operações típicas. Livros de escrituração: diário e razão. Erros de
escrituração e suas correções. Balancete de verificação. Apuração de resultados; controle
de estoques e do custo das vendas. Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação;
conteúdo dos grupos e subgrupos. Classificação das contas; critérios de avaliação do
ativo e do passivo; levantamento do balanço de acordo com a Lei 6.404/76 (Lei das
Sociedades por Ações). Demonstração do resultado do exercício: estrutura,
características e elaboração de acordo com a Lei 6.404/76. Demonstração de lucros ou
prejuízos acumulados: forma de apresentação de acordo com a Lei 6.404/76.
Demonstração de Fluxo de Caixa: métodos direto e indireto. Notas explicativas às
demonstrações contábeis. Análise das Demonstrações Contábeis. Teoria da
Contabilidade: Conceito e objetivos da Contabilidade. Usuários e suas necessidades de
informação. Os Princípios de Contabilidade (aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade, Resolução CFC 750/93 e alterações conforme Resolução CFC
1.282/2010). Reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas,
ganhos e perdas. Patrimônio Líquido e suas teorias. Contabilidade Aplicada ao Setor
Público: Princípios fundamentais de contabilidade sob a perspectiva do setor público
(aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, Resolução CFC 1.111/2007).
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP 16.1 a 16.10,
do Conselho Federal de Contabilidade: Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação;
Patrimônio e Sistemas Contábeis; Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque
Contábil; Transações no Setor Público; Registro Contábil, Demonstrações Contábeis;
Consolidação das Demonstrações Contábeis; Controle Interno; Depreciação, Amortização
e Exaustão; Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor
Público. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público: conceito, diretrizes, sistema contábil,
registro contábil, composição do patrimônio público, conta contábil, estrutura básica.
Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações, de acordo
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com a Lei 4.320/64. Auditoria: Normas brasileiras e internacionais para o exercício da
auditoria interna: independência, competência profissional, âmbito do trabalho, execução
do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público
federal: finalidades e objetivos; abrangência de atuação; formas e tipos; normas relativas
à execução dos trabalhos; normas relativas à opinião do auditor; relatórios e pareceres de
auditoria; operacionalidade. Objetivos, técnicas, procedimentos e planejamento dos
trabalhos de auditoria; programas de auditoria; papéis de trabalho; testes de auditoria;
amostragens estatísticas em auditoria; eventos ou transações subsequentes; revisão
analítica; entrevista; conferência de cálculo; confirmação; interpretação das informações;
observação; procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações
contábeis. Administração Orçamentária e Financeira: Orçamento Público: conceitos e
princípios. Orçamento-programa. Ciclo orçamentário: elaboração, aprovação, execução e
avaliação. O orçamento na Constituição de 1988. Processo de Planejamento orçamento:
plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Conceituação,
classificação e estágios da receita e despesa públicas. Dívida ativa. Regime de
adiantamento GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONCURSO PÚBLICO –
INEA - RJ EDITAL N° 01, DE 25 DE MARÇO DE 2013 INEA 2013 | CONCURSO
PÚBLICO 26 (suprimento de fundo). Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores.
Dívida pública. Créditos adicionais. Descentralização de créditos. Lei 4.320/64. Decreto
93.872/86. Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ética
profissional. ); Instrução Normativa RFB nº 971/09 – INSS; Lei Complementar nº 116/2003
– ISS; Decreto nº 3000/99 – IRRF.
ENFERMEIRO
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Leis e órgãos que regem o exercício
profissional; Enfermagem em Saúde Pública; Exames de rotina; curativos; Técnicas de
administração de medicamentos; Noções de farmacologia; Tipos de medicamentos;
Vacinas; Parada cardiorrespiratória; Queimaduras de 1°, 2° e 3° graus; Envenenamentos.
Afecções gastrointestinais; Afecções respiratórias; Afecções cardiovasculares; Afecções
hematológicas; Distúrbios metabólicos e endócrinos; Afecções renais; Problemas
neurológicos; Neoplasias; Assistência em ortopedia; Doenças transmissíveis e
imunizáveis; Doenças sexualmente transmissíveis; Exame físico céfalo-caudal (incluindo
peso e altura e, sinais vitais); Cuidados de enfermagem a indivíduos com problemas
crônicos degenerativos (hipertensão, diabete, câncer, problemas respiratórios e
insuficiência renal crônica); SUS - Sistema Único de Saúde; PSF - Programa Saúde da
Família; Assistência a Mulher: Pré-natal, Puerpério e Gravidez; Enfermagem Neonatal e o
cuidar-nos diferentes níveis de complexidade, DST/AIDS; Saúde da Criança; Saúde do
Adolescente; Saúde do Idoso; Organização e gestão dos serviços de saúde;
Epidemiologia, prevenção e controle das infecções hospitalares; Processos de
desinfecção e esterilização de artigos médicos hospitalares; Assistência de enfermagem à
mulher e ao recém-nascido; Assistência de enfermagem à criança e ao adolescente;
Assistência de enfermagem ao adulto e idoso; Estrutura de Saúde da Cidade; Vigilância
Epidemiológica e Sanitária. Instrumentos cirúrgicos, Hepatites. Código de Ética.
ENFERMEIRO – SAMU
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Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Leis e órgãos que regem o exercício
profissional; Enfermagem em Saúde Pública; Exames de rotina; curativos; Técnicas de
administração de medicamentos; Noções de farmacologia; Tipos de medicamentos;
Vacinas; Parada cardiorrespiratória; Queimaduras de 1°, 2° e 3° graus; Envenenamentos.
Afecções gastrointestinais; Afecções respiratórias; Afecções cardiovasculares; Afecções
hematológicas; Distúrbios metabólicos e endócrinos; Afecções renais; Problemas
neurológicos; Neoplasias; Assistência em ortopedia; Doenças transmissíveis e
imunizáveis; Doenças sexualmente transmissíveis; Exame físico céfalo-caudal (incluindo
peso e altura e, sinais vitais); Cuidados de enfermagem a indivíduos com problemas
crônicos degenerativos (hipertensão, diabete, câncer, problemas respiratórios e
insuficiência renal crônica); SUS - Sistema Único de Saúde; PSF - Programa Saúde da
Família; Assistência a Mulher: Pré-natal, Puerpério e Gravidez; Enfermagem Neonatal e o
cuidar nos diferentes níveis de complexidade, DST/AIDS; Saúde da Criança; Saúde do
Adolescente; Saúde do Idoso; Organização e gestão dos serviços de saúde;
Epidemiologia, prevenção e controle das infecções hospitalares; Processos de
desinfecção e esterilização de artigos médicos hospitalares; Assistência de enfermagem à
mulher e ao recém-nascido; Assistência de enfermagem à criança e ao adolescente;
Assistência de enfermagem ao adulto e idoso; Estrutura de Saúde da Cidade; Vigilância
Epidemiológica e Sanitária. Instrumentos cirúrgicos, Hepatites. Código de Ética.
ENGENHEIRO CIVIL
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Equipamentos de Proteção Individual
– EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento,
qualidade e responsabilidade no serviço público. Engenharia e Engenharia Civil: histórico,
evolução, ética profissional. Ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento.
Fundamentos da Administração: Conceito, Organização das Empresas. Administração
Pessoal. Administração de Recursos. Administração Operacional. Administração
Financeira. Administração Estratégica. Desenho técnico. Desenho de letras e símbolos.
Dimensionamento. Cotagem de desenhos. Esboço cotado. Projeções ortogonais. Vistas
ortográficas principais. Vistas auxiliares. Perspectivas paralelas e axométrica. Leitura e
interpretação de desenhos. Elementos básicos de geometria descritiva. Sistema projetivo
de Gaspard Monge. Estudo projetivo do ponto, da reta e do plano. Métodos descritivos.
Noções gerais de Direito. O Sistema Constitucional Brasileiro. Noções de Direito Civil.
Noções de Direito Comercial. A Propriedade Industrial. Sistemas de Patentes. Condições
de privilegiabilidade. Transferência de Tecnologia. Noções de Direito do Trabalho. A
regulamentação profissional. Números Reais, Funções Reais, Limites de Funções Reais e
Continuidade, Derivação, Taxas Relacionadas, Teoremas de Rolle, do Valor Médio e L’
Hôpital, Funções crescentes e decrescentes, convexidade, Máximos e Mínimos, Traçados
de Gráficos, Integrais, AntiDerivada, Soma de Riemman, Técnicas de Integração,
Integrais Definidas, Integrais Impróprias, Aplicações de Integrais: áreas e volumes de
sólidos de revolução. Álgebra de Vetores no Plano e no Espaço. Retas. Planos. Cônicas e
Quádricas. Sistemas Lineares. Matrizes. Produtos Internos, vetorial, misto. Sistemas e
Obras de Engenharia para Cidades. A Nação como um sistema político e territorial.
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Megacidades. Sistemas urbanos. Subsistemas de infraestrutura das Megacidades.
Desenho Técnico Materiais de desenho; Normas técnicas; Escalas; Projeto de
arquitetura; Situação; Planta baixa; Telhado ou cobertura; Cortes; Fachadas. Conceitos
básicos de computação. Aplicações típicas de computadores digitais. Linguagens básicas
e sistemas operacionais. Algoritmos, técnicas de programação. Noções Gerais de
Ecologia. Energia nos Sistemas Ecológicos. Ciclos bioquímicos. Crescimento das
Populações. Comunidades e Ecossistemas. Relação entre os Seres Vivos. Principais
Biomas da Terra. Biociclos Dulcícola e Marinho. Fitogeografia do Brasil. Projeto
arquitetônico: conceito, etapas de projeto e fatores de influência. Código de obras.
Acessibilidade. Conforto térmico. Arquitetura ecológica. Orientação topográfica; formas da
Terra; projeções cartográficas; sistemas de coordenadas; planimetria e altimetria. Projeto:
Concepção Sistêmica; Dinâmica do projeto. Cronogramas: Físico, Financeiro e FísicoFinanceiro. Fluxo de Caixa. Conceituação de segurança na engenharia. Controle do
Ambiente. Proteção coletiva e individual. Proteção contra incêndio. Riscos específicos na
Engenharia Industrial. Controle de perdas e produtividade. Segurança no projeto. Análise
e estatística de acidentes. Seleção, treinamento e motivação do pessoal. Normatização e
legislação específica. Organização da segurança do trabalho na empresa. Segurança em
atividade - extra empresa. Tempos geológicos. Estrutura e formação da terra. Minerais
formadores das rochas. Ciclo das rochas na crosta terrestre. Movimento tectônico.
Investigação do subsolo. Água Superficial e subterrânea. Noções sobre barragens.
Noções sobre compactação de solos. Noções sobre túneis. Uso de rochas como
materiais na construção civil. Noções sobre geossintéticos na Engenharia Civil.
URBANIZAÇÃO: conceito, processo de urbanização nos países desenvolvidos, nos
países subdesenvolvidos e no Brasil; problemas da urbanização. URBANISMO:
atividades urbanas população, trabalho, vida social. PLANEJAMENTO URBANO:
conceito, bases legais, estudos básicos, geografia, política e cultura da cidade.
INFRAESTRUTURA URBANA: rede viária; sistemas de transporte, de abastecimento de
água, de esgoto sanitário, de drenagem pluvial, de energia elétrica, de gás combustível,
de coleta e tratamento de resíduos sólidos; composição e zoneamento urbanístico;
revitalização de áreas degradadas; qualidade de vida. MEGACIDADES: problemas,
planejamento, infraestrutura, mobilidade, acessibilidade e cidades sustentáveis. Principais
Materiais de Construção. Aglomerantes. Cimento Portland. Outros tipos de cimento.
Agregados. Concreto. Água de amassamento. Aditivos. Preparo, transporte, lançamento,
adensamento e cura. Controle de resistência. Instalações de água: sistema de
abastecimento de água; sistema de abastecimento predial de água fria; sistema de
distribuição de água quente; instalações hidráulicas de prevenção contra incêndios.
Instalações de esgotos sanitários: sistema de coleta; sistema de esgoto predial.
Instalações de água pluviais: sistema de coleta. Instalações prediais de gás: tipos de
abastecimento (gás canalizado e GLP); sistema predial de distribuição; dimensionamento
das instalações; projeto: planta, esquemas verticais. O Concreto Armado. Critérios de
dimensionamento. Condições normativas. O Método dos Estados Limites. Domínios de
deformações resistentes. Estudo da flexão pura reta. Estudo do cisalhamento.
Fissuração. Ancoragem. Aderência. Projeto de Lajes e vigas. Armaduras de suspensão.
Detalhamento. Fluxogramas. Estudo das fundações. Capacidade de carga dos solos.
Projeto, planejamento, dimensionamento, execução e manutenção de fundações rasas e
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profundas: capacidade de carga, reforço das fundações. Segurança em obras de
fundações. Escolha do tipo de fundação. Capacidade de carga de fundações rasas e
profundas. Recalques em fundações rasas e profundas. Dimensionamento geométrico de
fundações rasas e tubulões. Cálculo de estaqueamentos. Análise e interpretação de
provas de carga. Controle de execução e avaliação de desempenho de fundações.
Fundações de pontes. Fundações de máquinas. Processos Gerais de Construção de
Edificações e Instalações Urbanas, Alvenarias e Divisórias, Instalações prediais,
Cobertura e Telhados, Revestimentos de Paredes, Tetos e Forros. Pisos, Esquadrias,
Ferragens, Vidraçaria, Impermeabilização e Isolamento, Pintura, Limpeza final e entrega
de obra, Urbanização e Patologias da construção civil.
FARMACÊUTICO
Legislação municipal: (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal) Curativos: potencial de contaminação,
técnicas de curativos. Princípios da administração de medicamentos; terapêutica
medicamentosa, noções de farmacoterapia. Doenças Sexualmente Transmissíveis;
Imunização: vacinas, acondicionamento, cadeia de frio (conservação), dosagens,
aplicação, calendário de vacinação. Esterilização de material. Saúde da mulher:
planejamento familiar, gestação (pré-natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de
colo e mamas. Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Relacionamento humano no
trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no
serviço público. Preparo de drogas de acordo com fórmulas pré-estabelecidas ou
necessidades urgentes. Acondicionamento e distribuição de medicamentos. Manutenção
de estoques. Controle de compras. Princípio ativo dos fármacos: atuação dos fármacos
no organismo, indicações e contraindicações. Posologia. Efeitos colaterais. Aspectos
gerais da farmacologia. Farmácia ambulatorial e hospitalar: dispensação de
medicamentos, previsão, estocagem e conservação de medicamentos. Conduta para com
o paciente. Farmacologia: noções básicas de farmacologia geral de medicamentos que
atuam em vários sistemas, em vários aparelhos, e de psicofarmacologia. Noções básicas
de farmacotécnica: pesos e medidas. Formas farmacêuticas. Cálculos em farmácia.
Nomenclatura de fármacos. Preparo de soluções não estéreis e estéreis. Diferenças entre
os medicamentos éticos, genéricos e manipulados. Interações medicamentosas. Boas
práticas de armazenamento e conservação de medicamentos. Noções de controle de
estoque.
FISCAL AMBIENTAL
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal), Capacidade jurídica (Art. 1° ao 10 do
Código Civil). Administração Pública. Princípio da legalidade, publicidade, moralidade,
impessoalidade, isonomia, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica,
autotutela, eficiência. Poder regulamentar e poder de polícia. Geoprocessamento:
elaboração e interpretação de dados cartográficos e georreferenciados. Noções básicas
de sistemas de controle ambiental. Controle da poluição ambiental. Monitoramento do
solo, água e ar. Impactos ambientais: análise do cabimento de medidas mitigadoras.
Hidrografia: manejo de bacias hidrográficas e recursos hídricos. Área degradada:
avaliação dos danos, plano de recuperação e monitoramento ambiental. Licenciamentos:
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critérios básicos. Tipos de licenças. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal (art. 225);
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6938/81); Decreto Federal nº 6.514/08
(Infrações e sanções administrativas ao meio ambiente); Código Florestal (Lei Federal nº
12.651/2012); Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC (Lei Federal nº
9.985/2000 e Decreto Federal nº 4.340/02); Educação ambiental (Lei Federal nº
9.795/2000); Licenciamento ambiental (Resolução CONAMA nº 237); Legislação da Mata
Atlântica (Lei Federal nº 11.428/2006 e Decreto nº 6.660/2008), Saneamento Básico (Lei
Federal nº 11.445/2007), Lei Complementar Federal nº 140/2011, Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), Lixo Orgânico e Reciclagem;
Classificação dos Resíduos sólidos; Normas e atuação do fiscal ambiental no que tange à
poluição; saneamento básico e domiciliar; água e seus usos; esgotos sanitários; coleta,
transporte e disposição final do lixo. Politica estadual do meio ambiente. Conselho
Municipal do Meio Ambiente legislação e diretrizes. Fundação Estadual do meio
Ambiente: legislação, diretrizes e atuação. IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis): legislação, diretrizes e atuação.
FISCAL DE OBRAS
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Legislação Federal, Estadual e
Municipal referente a realização de obras Equipamentos de Proteção Individual – EPIs.
Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade
e responsabilidade no serviço público. Processos Gerais de Construção de Edificações e
Instalações Urbanas, Alvenarias e Divisórias, Instalações prediais, Cobertura e Telhados,
Revestimentos de Paredes, Tetos e Forros. Pisos, Esquadrias, Ferragens, Vidraçaria,
Impermeabilização e Isolamento, Pintura, Limpeza final e entrega de obra, Urbanização e
Patologias da construção civil. Nomenclatura técnica, acessibilidade predial e em vias
urbanas.
FISCAL DE TRÂNSITO
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Capacidade jurídica (Art. 1° ao 10 do
Código Civil). Administração Pública. Princípio da legalidade, publicidade, moralidade,
impessoalidade, isonomia, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica,
autotutela, eficiência. Poder regulamentar e poder de polícia. Dos crimes contra a
incolumidade Pública (Art. 250 ao 285 do Código Penal). Legislação de Trânsito. Código
de Trânsito Brasileiro. Sistema Nacional de Trânsito: composição. Registro e
licenciamento de veículos. Normas gerais de circulação e conduta. Crimes de trânsito.
Infrações e penalidades. Sinalização de trânsito, segurança e velocidade. Condutores de
veículos – deveres e proibições. Primeiros socorros em acidentes de trânsito. Cidadania e
ética. Meio ambiente e trânsito.
FONOAUDIÓLOGO
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Anatomia, Sistema Tegumentar.
Aparelho do movimento (Osteologia, Artrologia, Miologia). Neuroanatomia. Sistema
circulatório. Sistema digestório. Aparelho urogenital. Sistema endócrino. Sistema
Primeiro Adendo ao Edital de Concurso Público nº 2461/2016 – fls. 43/67

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL
CNPJ:88.142.302/0001-45 - Fone/fax:(55)3281-1351 - Rua XV de Novembro,438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul-RS

respiratório. Biologia Celular, Bioquímica, Embriologia. Fisiologia, Histologia, Processos
vocais, de audição e de fala presentes na comunicação humana. Músculos da expressão
facial. Músculos da mastigação. Músculos supra e infra-hioideos. Nervos relacionados à
Fonoaudiologia: Trigêmeo, Facial, Vestíbulo-coclear, Glossofaríngeo, Vago e Hipoglosso.
Sistema respiratório (cavidade nasal, seios paranasais, faringe, laringe, traqueia,
pulmões, musculatura envolvida na respiração). Cavidade bucal (dentes e dentições,
língua, palato, glândulas salivares, demais estruturas). Sistema sensorial (audição,
olfação, gustação e visão). Desenvolvimento do sistema respiratório e digestório
superiores. Desenvolvimento do aparelho faríngeo e do órgão vestíbulo-coclear. Sistemas
sensoriais especiais, controle neural do sistema digestório, mecânica ventilatória e
regulação da respiração. Cavidades nasais, seios paranasais, laringe. Cavidade Bucal.
Órgão vestíbulo-coclear. Acústica e Psicoacústica. Bases de Fonética Acústica.
Transcrição fonética e fonológica. Teorias de aquisição e desenvolvimento da linguagem
oral e escrita. Relações da linguagem com a cognição. Desenvolvimento do sistema
auditivo e das habilidades auditivas. Desenvolvimento neuropsicomotor. A Psicologia do
Desenvolvimento e suas contribuições à Fonoaudiologia. Alterações da linguagem oral,
audição, leitura e escrita. As alterações neurológicas e psicoafetivas e suas implicações
para as alterações fonoaudiógicas. Bases teóricas do planejamento em saúde.
Planejamento em saúde para o SUS. Programação e avaliação de saúde. Gestão pública
no SUS. Noções básicas de epidemiologia e bioestatística. Avaliação audiológica.
Achados audiológicos nas principais doenças que acometem o sistema auditivo.
Alterações morfológicas, psíquicas e funcionais envolvidas nas doenças relacionadas aos
transtornos da fala, do sistema estomatognático, da deglutição e da voz. Políticas
públicas em saúde auditiva. Triagem Auditiva. Políticas públicas em saúde do trabalhador,
no campo fonoaudiológico, e programas de prevenção de perdas auditivas e de saúde
vocal. Abordagens terapêuticas no atendimento fonoaudiológico voltado às alterações da
linguagem oral, escrita e da audição.
INSTALADOR HIDRÁULICO
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Noções de limpeza e higiene; Lixo
Orgânico e Reciclagem; Classificação dos Resíduos sólidos; Noções de pré-preparo e
preparo de alimentos; cocção de alimentos, Produtos apropriados para limpeza de: pisos,
paredes, vasos sanitários, azulejos, etc. Noções de Hierarquia; Equipamentos de
Proteção Individual – EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento,
comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. Noções gerais sobre
alvenaria, jardinagem, cultivo de plantas, preparação de argamassa, concreto,
impermeabilizações, pisos e procedimentos executivos da construção civil em geral.
Limpeza e higiene em geral; Remoção de lixos e detritos; Segurança e higiene do
trabalho; Noções sobre materiais de construção; Noções sobre pintura e tintas; Noções
sobre instalações elétricas prediais e redes de drenagem; Noções de primeiros socorros;
NOÇÕES DE HIDRÁULICA: Hidrostática: pressão, peso específico, lei de Pascal, Lei de
Stevin, pressão atmosférica, pressão efetiva e pressão absoluta; Hidrodinâmica: vazão,
equação da continuidade, equação de Bernoulli, perda de carga, condutos forçados,
condutos livres e fórmulas práticas; sistema predial de esgoto sanitário; tanque séptico,
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sumidouroe vala de infiltração.
MÉDICO ANESTESISTA
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal), Avaliação pré-anestésica: Anamnese,
exame clínico, exames complementares; Avaliação do risco e do estado físico; Pacientes
em uso agudo e crônico de medicamentos. Farmacologia dos anestésicos locais.
Farmacologia dos anestésicos venosos. Farmacologia dos anestésicos inalatórios.
Farmacologia do sistema respiratório. Farmacologia do sistema cardiovascular.
Farmacologia do sistema nervoso. Transmissão e bloqueio neuromuscular. Anestesia
inalatória. Bloqueio subaracnóideo e peridural. Bloqueios periféricos (bloqueio do plexo
braquial; bloqueio de nervos perifericos-Anatomia, técnicas, indicações, contra indicações
e complicações). Recuperação pós-anestésica. Monitorização. Técnicas, indicações e
complicações; Monitorização da função cardiovascular (com monitorização invasiva e eco
trans-operatório); Monitorização da função respiratória; Monitorização da função renal;
Monitorização da transmissão neuromuscular. Monitorização da temperatura corporal;
Monitorização do Sistema Nervoso Central; Monitorização da coagulação
(Tromboelastograma). Parada cardíaca e reanimação. Metabolismo (equilíbrio
hidroeletrolítico e acidobásico). Reposição volêmica e transfusão. Anestesia para cirurgia
abdominal. Anestesia em urologia. Anestesia em ortopedia (Técnicas, cuidados,
indicações e contra-indicações; Cirurgia de quadril: fraturas e artroplastia total; Cirurgia de
joelho: artroscopia e prótese total de joelho; Cirurgia de coluna, ombro, mão e pé; Cirurgia
de reimplantação de membros e dedos). Anestesia e sistema endócrino. Anestesia em
obstetrícia. Anestesia em urgências e no trauma. Anestesia para oftalmologia e
otorrinolaringologia. Anestesia para cirurgia plástica e buco-maxilo-facial. Anestesia em
geriatria. Anestesia para cirurgia torácica. Anestesia e sistema cardiovascular anestesia
no cardiopata para cirurgia não-cardíaca; anestesia para cirurgia cardíaca; cardiopatias
congênitas; revascularização do miocárdio; cirurgias valvulares; aneurismectomia;
Traumatismo cardíaco; Circulação extracorpórea; Suporte mecânico à circulação: balão
intra-aórtico e ou Anestesia para implante de marcapasso e cardioversão; Anestesia para
cateterismo cardíaco diagnóstico e terapêutico; Anestesia para cirurgia vascular periférica
e de aorta: aneurismas e revascularização; Anestesia para procedimentos
endovasculares. Anestesia em pediatria. Anestesia para neurocirurgia. Anestesia
ambulatorial. Anestesia para procedimentos fora do centro cirúrgico. Complicações da
anestesia. Choque.
Terapia intensiva. Suporte ventilatório. Dor. Anestesia para
transplantes (Cuidados com doadores de órgãos. Preservação de órgãos; Noções gerais
sobre imunologia dos transplantes. Aspectos legais no transplante de órgãos).
MÉDICO CLÍNICO GERAL – REGULADOR
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal), Febre. Septicemia. Infecções em
pacientes granulocitopênicos. Infecções causadas por microorganismos anaeróbicos.
Tétano. Meningite por vírus e bactérias. Tuberculose. Pneumonias bacterianas, viróticas e
outras. Empiema pleural. Toxoplasmose. Leptospirose. Hantaviroses. Actinomicose,
nocardias e infecções fúngicas. Gastroenterocolites infecciosas e virais. Hepatite por
vírus. Leishmaniose cutânea e visceral. Febre tifóide. Dengue. Varicela. Sarampo.
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Rubéola. Escarlatina. Caxumba. Coqueluche. Herpes simples e zoster. Esquistossomose;
filariose; parasitoses por helmintos e protozoários. Imunizações. Doenças sexualmente
transmissíveis. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Antibióticos e antivirais. Sistema
de agravos notificáveis e sistema de mortalidade. Epidemiologia; interpretação de
exames, tratamento, acompanhamento e evolução de doenças, ações de promoção,
prevenção e assistência aos usuários do Serviço de Assistência Especializado em
DST/HIV/AIDS. Doenças ginecológicas; endometriose; medicina interna; Código de Ética
Médica. Legislação do SUS; artigos 196 a 200 da Constituição Federal, Doenças
Causadas por Bactérias; Doenças Causadas por Protozoários; Doenças Causadas por
Vírus; Princípios Gerais do Uso dos Antimicrobianos; Micoses superficiais e profundas.
Fisiologia renal. Hipertensão arterial; Insuficiência renal; Transtornos mentais e do
comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa. Esquizofrenia, transtornos
esquizotípicos e delirantes. Transtornos do humor (afetivos). Transtornos neuróticos,
relacionados ao estresse. Síndromes comportamentais associadas a perturbações
fisiológicas e fatores físicos. Fraturas expostas. Lesões ortopédicas traumáticas em
crianças e adolescentes. Dor lombar. Cálculos renais. Tumores renais. Doenças do ureter
– obstrução e tumores. Nefrostomia. Doenças da bexiga, ovário, próstata, uretra, pênis;
Patologia da gestação. Puerpério. Reprodução humana: planejamento familiar,
sexualidade, infertilidade. Gestação de alto risco. Oncologia ginecológica. Puericultura:
Conceitos, ações e perspectivas. Crescimento: fatores promovedores. Crescimento fetal.
Crescimento pós-natal. Desenvolvimento. Particularidades digestivas do lactente.
Necessidades nutricionais. Amamentação materna. O leite humano. Amamentação
artificial. O esquema de amamentação. Higiene anti-infecciosa. Higiene mental. Distúrbios
do crescimento. Desidratação. Hidratação oral. Desnutrição. Diarreia aguda. Parasitose.
Icterícia Neonatal. Obstrução aguda das vias aéreas. Bronquiolite. Alergia respiratória.
Asma. Tuberculose. Mecanismos gerais de ação das drogas. Principais grupos
farmacológicos. Fármacos naturais e sintéticos. Farmacodinâmica dos principais
compostos de cada grupo farmacológico. Mecanismos de ação e efeitos farmacológicos
dos principais compostos. Farmacocinética e as principais indicações terapêuticas, os
efeitos tóxicos mais importantes e as principais interações farmacológicas. Avaliação préanestésica. Medicação pré-anestésica. Monitoração do paciente anestesiado.
Manutenção de vias aéreas. Anestésicos locais. Anestesias espinhais. Anestesia geral.
Instrumentos teóricos componentes do Sistema Único de Saúde e da formulação dos
Modelos de Atenção à saúde. Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária.
MÉDICO PEDIATRA
Legislação municipal: (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal), Ética Médica. Indicadores de
mortalidade perinatal, neonatal e infantil, Crescimento e desenvolvimento: desnutrição,
obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor, Imunizações: ativa e
passiva, Alimentação do recém-nascido e lactente: carênciasnutricionais, desvitaminoses.
Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cárdio-circulatórios: Cardiopatias
congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação
cardiorrespitória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquite,
bronquiolite, Estado de mal asmático, Insuficiência respiratória aguda, Pneumopatias
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agudas e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose
metabólicas, Desidratação aguda, Diabetes mellitus, Hipotireoidismo e hipertireoidismo,
Insuficiência supra-renal. Distúrbios neurológicos: Coma, Distúrbios motores de instalação
aguda, Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal:
Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, Insuficiência renal aguda e crônica,
Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica. Distúrbios onco-hematológicos:
Anemias carenciais e hemolíticas, Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos,
Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais,
Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. Doenças
infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção hospitalar.
Meningoencegalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana.
Tuberculose. Viroses respiratórias. Febre. Acidentes: Acidentes por submersão.
Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros no Paciente
Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e bacterianas.
Legislação do SUS; artigos 196 a 200 da Constituição Federal.
MÉDICO PSIQUIATRA
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal), Síndromes e transtornos mentais
orgânicos; demências na senilidade e pré-senilidade; transtornos mentais orgânicos
induzidos por substâncias psicoativas; esquizofrenia; transtorno delirante paranóico;
transtornos psicóticos; transtornos afetivos; transtornos de ansiedade; transtornos
somatomorfos; transtornos dissociativos; transtornos sexuais; transtornos do sono;
transtornos factícios; transtornos de personalidade; transtornos da alimentação;
psiquiatria infantil; psiquiatria comunitária; psiquiatria forense; emergências psiquiátricas;
epidemiologia dos transtornos mentais; testes laboratoriais e outros testes;
psicofarmacoterapia e terapias convulsivantes; psicoterapias. epidemiologia; medicina
social e preventiva; código de ética; código de processo ético; saúde pública; atualidades
sobre saúde pública; atualidades sobre medicina geral. O estatuto da criança e do
adolescente. O estatuto do idoso. Legislação do SUS; artigos 196 a 200 da Constituição
Federal.
MÉDICO TRAUMATO - ORTOPEDISTA
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal)), Traumatologia: fraturas e luxações da
coluna cervical, dorsal e lombar, fratura da pélvis, fratura do acetátulo, fratura e luxação
dos ossos dos pés, tornozelo, joelho, lesões meniscais e ligamentares, fratura diafisária
do fêmur, fratura transtocanteriana, fratura do colo do fêmur, fratura do ombro, fratura de
clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero, fratura 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 capal. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangiana,
ferimentos da mão, lesões dos tendões flexores e extensores dos dedos. Anatomia e
radiologia em ortopedia e traumatologia, anatomia do sistema osteoarticular. Radiologia.
Tomografia. Ressonância magnética. Ultra-sonografia do sistema osteoarticular.
Anatomia do sistema muscular. Anatomia dos vasose nervos. Anatomia cirúrgica: vias de
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acesso, traumatologia e anomalias congênitas. Legislação do SUS; artigos 196 a 200 da
Constituição Federal.
MÉDICO VETERINÁRIO
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal), Conhecimentos anatômicos e suas
relações com as demais áreas afins, sobre Osteologia, Artrologia, Miologia e Sistema
Digestório dos mono e poligástricos. Conhecimentos anatômicos sobre os órgãos que
formam os aparelhos e ou sistemas: respiratório, urinário, genital masculino e feminino,
circulatório sanguíneo e linfático, nervoso e órgãos dos sentidos. A célula animal e suas
características. Estudos dos tipos de tecidos dos mamíferos: tecido epitelial, cartilaginoso,
ósseo, muscular, nervoso, sangue e linfa. Composição química e atividades fisiológicas
das biomoléculas dos organismos animais. Conceitos, subdivisões e importância da
Ecologia para a Medicina Veterinária, ecologia de ecossistemas naturais e pecuários, a
energia e a matéria nos ecossistemas naturais e pecuários, ciclos biogeoquímicos,
ecologia de populações, ecologia de comunidades, relações entre ecossistema natural e
agropecuário, poluição: causas, poluição do ar, poluição das águas, poluição do solo.
Histórico e importância da genética. As bases moleculares da herança. A mutação. As
divisões celulares (mitose, meiose), a formação de gametas e a fertilização; enfatizando
os mecanismos de geração de variabilidade genética. Herança citoplasmática.
Fenômenos homeostáticos, bioeletrogêneses, transporte transmembrana, potenciais
transmembrana, condução neuronal, sinapses; Fisiologia do sistema nervoso; Sinapse
neuromuscular; Fisiologia da contração do músculo liso, cardíaco e esquelético;
Termorregulação; Líquidos corporais e suas funções; Endocrinologia; Fisiologia do trato
digestório. Conhecimento dos mecanismos imunológicos nos seus relacionamentos com
a Microbiologia, Doenças infectocontagiosas e Medicina Veterinária Preventiva.
Parasitologia e regras de nomenclatura zoológica. Microbiologia: bacteriologia, virologia e
micologia. Noções sobre fármacos, mecanismo de ação, modificações no organismo,
relação da ação da droga com sua estrutura química, biotransformação, distribuição e
eliminação dos medicamentos, associações medicamentosas e fatores que possam
modificar a ação e o efeito de drogas. Vias de administração de fármacos em grandes e
pequenos animais. Melhoramento animal. Melhoramento zootécnico. Melhoramento de
meio ambiente. Melhoramento genético. Genética quantitativa. Parâmetros genéticos
(fenótipo, variabilidade, médias, herdabilidade, repetibilidade e correlações). Avaliações
genéticas. Nutrição Animal. Extensão rural. Alimentação animal. Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA) legislação e diretrizes. Politica nacional do meio ambiente.
Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) legislação e diretrizes. Politica
estadual do meio ambiente. Conselho Municipal do Meio Ambiente legislação e diretrizes.
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). Fundação do meio
ambiente legislação, diretrizes e atuação. IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis) legislação, diretrizes e atuação. Serviços de
Inspeção: municipal, estadual e federal (legislação e diretrizes). Vigilância Sanitária.
ANVISA. Regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal –
RIISPOA.
MONITOR EDUCAÇÃO ESPECIAL
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Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano
Nacional de Educação; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
Estatuto da Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e
política da escola: gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; a
educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura;
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação
especial. A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O
trabalho pedagógico com a diversidade. Atendimento ao aluno com necessidades
educativas especiais. Trajetória da Educação Especial à Educação Inclusiva: modelos de
atendimento, paradigmas: educação especializada / integração / inclusão. Valorizar as
diversidades culturais e linguísticas na promoção da Educação Inclusiva. Políticas
públicas para Educação Inclusiva – Legislação Brasileira: o contexto atual. Acessibilidade
à escola e ao currículo. Adaptações curriculares. Tecnologia Assistiva. O Atendimento
Educacional Especializado. Concepção de Inclusão. A Organização da Escola Inclusiva.
A Inclusão dos Alunos com Necessidades Especiais À Sala de Aula. Os Desafios nas
Políticas Educacionais. Educação Especial: Conceitos e Definições. A Educação
Especial: dos Primórdios ao Século XXI. Portadores de Necessidades Especiais:
Classificação e Caracterização. As Diferentes Necessidades Especiais. Atendimento
Educacional Especializado e os Recursos Educacionais Especiais. O processo de
comunicação. Distúrbios de comunicação. Comunicação alternativa e/ou suplementar:
definições. Sistemas de comunicação alternativa e/ou suplementar. Classificação
Internacional de Doenças. Manual de Diagnóstico e Estatístico das Perturbações Mentais.
Transtornos Globais do Desenvolvimento – Condutas Típicas. Possíveis Determinantes
das Condutas Típicas. Autismo. Síndrome de Rett. Síndrome de Asperger. A Educação
Especial e TGD – Focando o Autismo. Condutas típicas. Deficiência auditiva. Deficiência
visual.
Deficiência
física.
Deficiência
intelectual.
Alunos
com
altas
habilidades/superdotação. Tipos de atendimento especializado. Sala de recursos.
Recursos e tecnologia aplicados na sala de recursos.
MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Estatuto da Criança e do Adolescente
– Lei nº 8.069/90. Legislação de Trânsito. Cidadania e Meio Ambiente; Equipamentos de
Proteção Individual – EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento,
comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. Primeiros Socorros.
MOTORISTA
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
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Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Legislação de Trânsito; cidadania e
meio ambiente; noções básicas de mecânica, operação e manutenção preventiva;
conhecimento de sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos;
diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos. Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento,
comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. Primeiros socorros;
Direção defensiva.
MOTORISTA – MINAS DO CAMAQUÃ
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Legislação de Trânsito; cidadania e
meio ambiente; noções básicas de mecânica, operação e manutenção preventiva;
conhecimento de sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos;
diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos. Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento,
comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. Primeiros socorros;
Direção defensiva.
MOTORISTA – SAMU
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Legislação de Trânsito; cidadania e
meio ambiente; noções básicas de mecânica, operação e manutenção preventiva;
conhecimento de sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos;
diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos. Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento,
comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. Primeiros socorros;
Direção defensiva.
MUSEÓLOGO
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Memória e Patrimônio, Antropologia,
Iconografia e Museologia, Epistemologia, Percepção Visual, História da Cultura Ocidental,
Botânica, História da Arte, Zoologia, História Geral do Brasil, Arte e Cultura Brasileira,
Arqueologia e Acervos Museais, Arte e Cultura Latino americana, História da Ciência e
Tecnologia. Documentação Museológica. Expografia. Conservação e Preservação.
Hardware/software. Telecomunicações e redes. Sistemas operacionais, interfaces,
aplicativos. Processamento de textos, planilhas. Elaboração eletrônica. Geração de
produtos de informação em bibliotecas, arquivos e museus. Comunicação em Museus.
Arquitetura de Museus. Gestão de Museus. Ação Cultural e Educação em Museus.
Ecologia. Arte Decorativa. Paleontologia. Turismo Cultural.
NUTRICIONISTA
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Anatomia humana; Fisiologia humana;
Bioquímica; Genética humana e molecular; Imunologia; Microbiologia dos alimentos;
Nutrição humana e metabolismo; Parasitologia e saneamento; Patologia; Composição de
alimentos; avaliação nutricional; Nutrição materno-infantil; Nutrição e saúde pública;
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Doenças Infecciosas e Parasitárias do Aparelho Digestivo; Educação Nutricional;
Interação entre Fármacos e Nutrientes; Nutrição Clínica; Alimentos e nutrientes. Guia
Alimentar para a População Brasileira; Fisiologia e metabolismo da nutrição.
Fundamentos básicos em nutrição humana. Microbiologia dos alimentos, saúde pública e
legislação. Critérios para elaboração de cardápios. Saneamento e segurança na produção
de alimentos e refeições. Atenção nutricional ao idoso. Ética profissional.
NUTRICIONISTA – ESPECIALISTA MATERNO INFANTIL
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Anatomia humana; Fisiologia humana;
Bioquímica; Genética humana e molecular; Imunologia; Microbiologia dos alimentos;
Nutrição humana e metabolismo; Parasitologia e saneamento; Patologia; Composição de
alimentos; avaliação nutricional; Nutrição materno-infantil; Nutrição e saúde pública;
Doenças Infecciosas e Parasitárias do Aparelho Digestivo; Educação Nutricional;
Interação entre Fármacos e Nutrientes; Nutrição Clínica; Alimentos e nutrientes. Guia
Alimentar para a População Brasileira; Fisiologia e metabolismo da nutrição.
Fundamentos básicos em nutrição humana. Microbiologia dos alimentos, saúde pública e
legislação. Critérios para elaboração de cardápios. Saneamento e segurança na produção
de alimentos e refeições. Atenção nutricional ao idoso. Ética profissional.
OPERADOR DE MÁQUINAS
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Legislação de Trânsito; cidadania e
meio ambiente; noções básicas de mecânica, operação e manutenção preventiva;
conhecimento de sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos;
diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos. Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento,
comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. Primeiros socorros;
Direção defensiva.
OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); Legislação de Trânsito; cidadania e
meio ambiente; noções básicas de mecânica, operação e manutenção preventiva;
conhecimento de sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos;
diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos. Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento,
comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público. Primeiros socorros;
Direção defensiva.
ORIENTADOR EDUCACIONAL
Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira do Magistério e Lei Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano
Nacional de Educação; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
Estatuto da Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e
política da escola: gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; a
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educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura;
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação
especial. A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O
trabalho pedagógico com a diversidade. Metodologia de ensino na educação infantil;
Abordagem histórica da alfabetização no contexto educacional brasileiro. Processos de
alfabetização e alternativas metodológicas. A função social da escrita em uma sociedade
letrada. Escrita e desenvolvimento humano. Aquisição e desenvolvimento da escrita.
Produção e apropriação da leitura e da escrita na escola: uma metodologia de
alfabetização a partir do texto. Didática da alfabetização.
PROFESSOR ANOS INICIAIS
Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira do Magistério e Lei Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano
Nacional de Educação; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
Estatuto da Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e
política da escola: gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar;
projeto político-pedagógico; a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão
e fracasso escolar; A organização da educação básica: diretrizes curriculares para o
ensino fundamental e para a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar;
interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências pedagógicas; O processo de ensino e
suas relações. A didática e a formação do educador. Objetivos e conteúdos de ensino.
Avaliação do processo ensino; didática da alfabetização. Aspectos históricos, políticos,
funcionais e científicos da educação especial. A produção histórica e social da igualdade,
da diferença e da deficiência. O trabalho pedagógico com a diversidade. Metodologia de
ensino na educação infantil; Abordagem histórica da alfabetização no contexto
educacional brasileiro. Processos de alfabetização e alternativas metodológicas. A função
social da escrita em uma sociedade letrada. Escrita e desenvolvimento humano.
Aquisição e desenvolvimento da escrita. Produção e apropriação da leitura e da escrita na
escola: uma metodologia de alfabetização a partir do texto. Didática da alfabetização.
Concepção de infância. Processo de desenvolvimento infantil; a relação entre
pensamento e linguagem; Metodologia de ensino nas séries iniciais; alfabetização e
letramento.
PROFESSOR CIÊNCIAS
Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira do Magistério e Lei Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano
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Nacional de Educação; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
Estatuto da Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e
política da escola: gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; a
educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura;
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação
especial. A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O
trabalho pedagógico com a diversidade. Terra e Universo. Dinâmica do movimento dos
corpos. Matéria: organização e transformações. Luz e ondas eletromagnéticas. Evolução
das Ciências: natureza dos conhecimentos científico, filosófico e do senso comum.
Atmosfera: composição e propriedades; ar e vida; perturbações e ação humana.
Hidrosfera: Composição e propriedades; fonte de recursos; perturbações e ação humana;
ciclos; modelos físicos. Geosfera: composição e propriedades. Ser vivo características
gerais: biomoléculas e funções vitais. Diversidade dos organismos: grupos e plantas.
Ciclos da natureza; Fotossíntese e cadeia alimentar. A distribuição da vida no planeta;
biomas; biodiversidade. Bioenergética: transformações de energia nos seres vivos. O Ser
Humano e o Meio Ambiente. O Organismo Humano: grandes sistemas de integração e
controle do meio interno: sistema nervoso, sistema endócrino e sistema imunitário. O Ser
Humano e a Ontogênese: reprodução, desenvolvimento, crescimento, manutenção,
envelhecimento e morte. Alimentação e nutrição. Ser Humano, Saúde e Sociedade.
Distribuição de doenças e de seus condicionantes em populações humanas. Apropriação
e transformação de recursos minerais, animais, vegetais pela sociedade, causas e
consequências.
PROFESSOR DE CIÊNCIAS HUMANAS (HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS
SOCIAIS).
Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira do Magistério e Lei Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano
Nacional de Educação; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
Estatuto da Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e
política da escola: gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; a
educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura;
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação
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especial. A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O
trabalho pedagógico com a diversidade. Historia antiga, História medieval, História
moderna, História contemporânea, Historia da América Latina e do Brasil. História da
África, da Europa e das Américas. Ensino de História. Filosofia e sociologia da educação.
Humanismo e culturas religiosas. Geografia e a Relação Sociedade e Natureza;
Representação Cartográfica: escala, tipos de mapas e projeções cartográficas. Formação
do mundo contemporâneo: Evolução do Capitalismo Divisão Internacional do Trabalho. A
Guerra Fria; A dinâmica litosférica; Estrutura geológica e a formação do relevo. Recursos
minerais e seu aproveitamento no Brasil e no mundo. A dinâmica atmosférica;
Conceituação de tempo e clima; Elementos e fatores climáticos Classificação climática do
Brasil e do mundo. As paisagens vegetais Ecossistemas do Brasil e do mundo Impactos
ambientais que os biomas sofrem em decorrência dos agentes econômicos e sociais.
Industrialização Mundial e Brasileira; A atividade industrial; Histórico da industrialização
mundial; A estrutura industrial no mundo e no Brasil; A questão energética; O Brasil e o
comércio internacional; A questão dos transportes.
PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira do Magistério e Lei Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano
Nacional de Educação; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
Estatuto da Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e
política da escola: gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; a
educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura;
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação
especial. A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O
trabalho pedagógico com a diversidade. História da arte universal e da arte brasileira. Arte
e comunicação, arte e expressão. As artes visuais e suas linguagens. Teatro. Dança.
Música. Cinema. Museus. Pluralidade cultural: códigos estético e artístico de diferentes
culturas. As novas tecnologias de ensino da arte. Ensino da arte: interdisciplinaridade e
interculturalidade.
PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL
Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira do Magistério e Lei Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano
Nacional de Educação; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
Estatuto da Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e
política da escola: gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; a
educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A
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organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura;
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da
alfabetização. Atendimento ao aluno com necessidades educativas especiais. Trajetória
da Educação Especial à Educação Inclusiva: modelos de atendimento, paradigmas:
educação especializada / integração / inclusão. Valorizar as diversidades culturais e
linguísticas na promoção da Educação Inclusiva. Políticas públicas para Educação
Inclusiva – Legislação Brasileira: o contexto atual. Acessibilidade à escola e ao currículo.
Adaptações curriculares. Tecnologia Assistiva. O Atendimento Educacional Especializado.
Concepção de Inclusão. A Organização da Escola Inclusiva. A Inclusão dos Alunos com
Necessidades Especiais À Sala de Aula. Os Desafios nas Políticas Educacionais.
Educação Especial: Conceitos e Definições. A Educação Especial: dos Primórdios ao
Século XXI. Portadores de Necessidades Especiais: Classificação e Caracterização. As
Diferentes Necessidades Especiais. Atendimento Educacional Especializado e os
Recursos Educacionais Especiais. O processo de comunicação. Distúrbios de
comunicação. Comunicação alternativa e/ou suplementar: definições. Sistemas de
comunicação alternativa e/ou suplementar. Classificação Internacional de Doenças.
Manual de Diagnóstico e Estatístico das Perturbações Mentais. Transtornos Globais do
Desenvolvimento – Condutas Típicas. Possíveis Determinantes das Condutas Típicas.
Autismo. Síndrome de Rett. Síndrome de Asperger. A Educação Especial e TGD –
Focando o Autismo. Condutas típicas. Deficiência auditiva. Deficiência visual. Deficiência
física. Deficiência intelectual. Alunos com altas habilidades/superdotação. Tipos de
atendimento especializado. Sala de recursos. Recursos e tecnologia aplicados na sala de
recursos.
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL
Legislação municipal: (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira do Magistério e Lei Orgânica Municipal) pertinente ao desempenho das
atividades do cargo; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n°
9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Estatuto da Criança e do
Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da escola: gestão
democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; a educação básica no
Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; a organização da educação
básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a educação Infantil;
parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; prática de
ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências
pedagógicas; Educação física no ensino fundamental; dimensões históricas da educação
física; dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à educação e ao esporte;
lazer e as interfaces com a educação física; esporte e a educação física; as questões de
gênero aplicadas à educação física; dimensões biológicas aplicadas à educação física e
ao esporte; as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e atividade
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física; as diferentes tendências pedagógicas da educação física na escola; educação
física escolar e cidadania; metodologia de ensino e avaliação na educação física escolar;
crescimento e desenvolvimento motor; legislação de ensino.
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL
Legislação Municipal: (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira do Magistério e Lei Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano
Nacional de Educação; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
Estatuto da Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e
política da escola: gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; a
educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para
a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura;
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação
especial. A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O
trabalho pedagógico com a diversidade. Metodologia de ensino na educação infantil;
Abordagem histórica da alfabetização no contexto educacional brasileiro. Processos de
alfabetização e alternativas metodológicas. A função social da escrita em uma sociedade
letrada. Escrita e desenvolvimento humano. Aquisição e desenvolvimento da escrita.
Produção e apropriação da leitura e da escrita na escola: uma metodologia de
alfabetização a partir do texto. Didática da alfabetização. Metodologia de ensino na
educação infantil.
PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS
Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira do Magistério e Lei Orgânica Municipal); Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano
Nacional de Educação; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
Proposta Curricular do Estado de RS; Estatuto da Criança e do Adolescente; Teoria e
prática da educação; função social e política da escola: gestão democrática e autonomia
na organização do trabalho escolar; a educação básica no Brasil: acesso; permanência;
inclusão e fracasso escolar; A organização da educação básica: diretrizes curriculares
para o ensino fundamental e para a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais;
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar;
interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências pedagógicas; O processo de ensino e
suas relações. A didática e a formação do educador. Objetivos e conteúdos de ensino.
Avaliação do processo ensino; didática da alfabetização. Atendimento ao aluno com
necessidades educativas especiais. Trajetória da Educação Especial à Educação
Inclusiva: modelos de atendimento, paradigmas: educação especializada / integração /
inclusão. Valorizar as diversidades culturais e linguísticas na promoção da Educação
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Inclusiva. Políticas públicas para Educação Inclusiva – Legislação Brasileira: o contexto
atual. Acessibilidade à escola e ao currículo. Adaptações curriculares. Tecnologia
Assistiva. O Atendimento Educacional Especializado. Concepção de Inclusão. A
Organização da Escola Inclusiva. A Inclusão dos Alunos com Necessidades Especiais À
Sala de Aula. Os Desafios nas Políticas Educacionais. Educação Especial: Conceitos e
Definições. A Educação Especial: dos Primórdios ao Século XXI. Portadores de
Necessidades Especiais: Classificação e Caracterização. As Diferentes Necessidades
Especiais. Atendimento Educacional Especializado e os Recursos Educacionais
Especiais. O processo de comunicação. Distúrbios de comunicação. Comunicação
alternativa e/ou suplementar: definições. Sistemas de comunicação alternativa e/ou
suplementar. Classificação Internacional de Doenças. Manual de Diagnóstica e Estatística
das Perturbações Mentais. Transtornos Globais do Desenvolvimento – Condutas Típicas.
Possíveis Determinantes das Condutas Típicas. Autismo. Síndrome de Rett. Síndrome de
Asperger. A Educação Especial e TGD – Focando o Autismo. Condutas típicas.
Deficiência auditiva. Deficiência visual. Deficiência física. Deficiência intelectual. Alunos
com altas habilidades/superdotação. Tipos de atendimento especializado. Sala de
recursos. Recursos e tecnologia aplicados na sala de recursos. Metodologia do ensino de
Libras; A linguagem de Libras.
PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA
Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira do Magistério e Lei Orgânica Municipal); Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Proposta
Curricular do Estado; Estatuto da Criança e do Adolescente; Teoria e prática da
educação; função social e política da escola: gestão democrática e autonomia na
organização do trabalho escolar; a educação básica no Brasil: acesso; permanência;
inclusão e fracasso escolar; a organização da educação básica: diretrizes curriculares
para o ensino fundamental e para a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais;
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar;
interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências pedagógicas; Linguagem em suas
manifestações (linguística, epilinguística, metalinguística). Gramática. Pontuação;
Literatura; Leitura e produção textual; Estrutura da língua portuguesa.
PROFESSOR MATEMÁTICA
Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira do Magistério e Lei Orgânica Municipal); Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano
Nacional de Educação; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
Proposta Curricular do Estado; Estatuto da Criança e do Adolescente; Teoria e prática da
educação; função social e política da escola: gestão democrática e autonomia na
organização do trabalho escolar; a educação básica no Brasil: acesso; permanência;
inclusão e fracasso escolar; A organização da educação básica: diretrizes curriculares
para o ensino fundamental e para a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais;
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar;
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interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências pedagógicas; O processo de ensino e
suas relações. A didática e a formação do educador. Objetivos e conteúdos de ensino.
Avaliação do processo ensino. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da
educação especial. A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da
deficiência. O trabalho pedagógico com a diversidade. Tendências de ensino da
matemática. Números naturais, racionais, inteiros, irracionais, reais e complexos. Análise
combinatória. Álgebra. Relações e Funções. Equações e Inequações. Matrizes e sistemas
lineares; Geometria; Sistemas de medidas; Trigonometria; Estatística e probabilidade.
PSICÓLOGO
Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Legislação municipal pertinente ao
desempenho das atividades do cargo; Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990 (ECA – Estatuto
da Criança e do Adolescente); Lei nº 10741 de 1 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
Lei Orgânica de Saúde 8.080/90; NOB-SUS/96 – Norma Operacional Básica do SUS; Lei
nº 8142 de 28 de dezembro de 1990; Conselho Tutelar; Medidas sócio-educativas;
Convivência familiar e comunitária; Conceitos, atuação e ética do Psicólogo; Teorias
psicogenéticas e do desenvolvimento; Construção do conhecimento e Deficiência; A
Instituição Escolar, Infância e Juventude Ensino e Aprendizagem, Educação Especial, A
política social no Brasil como determinante no processo de organização das instituições
escolares, Trabalho em equipe multiprofissional; Psicodiagnóstico; Transformações dos
conceitos e metodologias das deficiências; As relações familiares; Avaliação psicológica;
Neurofisiologia; neuropsicologia; Psicofarmacologia; Psicologia e educação; Psicologia e
saúde; psicologia e trabalho; Psicologia Social; Psicopatologia; Análise comportamental
clinica; Citologia; Desenvolvimento infantil; Distúrbios de comportamento; Entrevista
clínica.
PSICÓLOGO – ESPECIALISTA TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL
Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Legislação municipal pertinente ao
desempenho das atividades do cargo; Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990 (ECA – Estatuto
da Criança e do Adolescente); Lei nº 10741 de 1 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
Lei Orgânica de Saúde 8.080/90; NOB-SUS/96 – Norma Operacional Básica do SUS; Lei
nº 8142 de 28 de dezembro de 1990; Conselho Tutelar; Medidas socioeducativas;
Convivência familiar e comunitária; Conceitos, atuação e ética do Psicólogo; Teorias
psicogenéticas e do desenvolvimento; Construção do conhecimento e Deficiência; A
Instituição Escolar, Infância e Juventude Ensino e Aprendizagem, Educação Especial, A
política social no Brasil como determinante no processo de organização das instituições
escolares, Trabalho em equipe multiprofissional; Psicodiagnóstico; Transformações dos
conceitos e metodologias das deficiências; As relações familiares; Avaliação psicológica;
Neurofisiologia; neuropsicologia; Psicofarmacologia; Psicologia e educação; Psicologia e
saúde; psicologia e trabalho; Psicologia Social; Psicopatologia; Análise comportamental
clinica; Citologia; Desenvolvimento infantil; Distúrbios de comportamento; Entrevista
clínica.
PSICÓLOGO CLÍNICO EDUCACIONAL
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Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Legislação municipal pertinente ao
desempenho das atividades do cargo; Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990 (ECA – Estatuto
da Criança e do Adolescente); Lei nº 10741 de 1 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
Lei Orgânica de Saúde 8.080/90; NOB-SUS/96 – Norma Operacional Básica do SUS; Lei
nº 8142 de 28 de dezembro de 1990; Conselho Tutelar; Medidas socioeducativas;
Convivência familiar e comunitária; Conceitos, atuação e ética do Psicólogo; Teorias
psicogenéticas e do desenvolvimento; Construção do conhecimento e Deficiência; A
Instituição Escolar, Infância e Juventude Ensino e Aprendizagem, Educação Especial, A
política social no Brasil como determinante no processo de organização das instituições
escolares, Trabalho em equipe multiprofissional; Psicodiagnóstico; Transformações dos
conceitos e metodologias das deficiências; As relações familiares; Avaliação psicológica;
Neurofisiologia; neuropsicologia; Psicofarmacologia; Psicologia e educação; Psicologia e
saúde; psicologia e trabalho; Psicologia Social; Psicopatologia; Análise comportamental
clinica; Citologia; Desenvolvimento infantil; Distúrbios de comportamento; Entrevista
clínica.
RECEPCIONISTA
Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal) Equipamentos de Proteção Individual
– EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Cidadania e meio ambiente, coleta seletiva
e reciclagem do lixo. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e
responsabilidade no serviço público. Informática básica: tipos de computadores,
funcionamento do computador (principais componentes e suas funções), Operações
básicas, Interface do Windows (Área de Trabalho, Barra de Tarefas, Janelas, Uso do
teclado, Uso do mouse, Gerenciando arquivos e pastas), uso dos programas: Word
(Edição de documentos, Formatação de textos, Recursos de impressão), Excel, Power
Point. Vírus e antivírus. Sistema operacional Linux. Navegadores de internet.
Comunicação e expressão, técnicas de recepção, Ética profissional, atendimento
telefônico e ao cliente. A telefonista e o controle de qualidade: dicção, calma, cortesia,
interesse, agilidade, assiduidade e pontualidade, raciocínio lógico, iniciativa, decisão,
atenção concentrada e o sigilo das comunicações. Fraseologia usual para a telefonista. A
voz e as suas funções. O telefone: sistemas telefônicos, canal, circuitos, troncos e
tráfego. Listas telefônicas: tipos, áreas de abrangência, vigência e periodicidade. Como
consultar a lista telefônica; telefones úteis. Ligações e operações telefônicas. A
telefonista, a informática e a automação de escritórios.
SUPERVISOR EDUCACIONAL
Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira do Magistério e Lei Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Plano
Nacional de Educação; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
Estatuto da Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e
política da escola: gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; a
educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; A
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para
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a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB; prática de ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura;
tendências pedagógicas; O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação
do educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Avaliação do processo ensino; didática da
alfabetização. Aspectos históricos, políticos, funcionais e científicos da educação
especial. A produção histórica e social da igualdade, da diferença e da deficiência. O
trabalho pedagógico com a diversidade. Metodologia de ensino na educação infantil;
Abordagem histórica da alfabetização no contexto educacional brasileiro. Processos de
alfabetização e alternativas metodológicas. A função social da escrita em uma sociedade
letrada. Escrita e desenvolvimento humano. Aquisição e desenvolvimento da escrita.
Produção e apropriação da leitura e da escrita na escola: uma metodologia de
alfabetização a partir do texto. Didática da alfabetização.
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Equipamentos de Proteção Individual
– EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento,
qualidade e responsabilidade no serviço público. Solo: Conceito, Formação,
Propriedades: Físicas, Químicas, Complexo biológico, Nutrientes. Reação do solo, PH,
Causas, Consequências, Formas de correção; Análise do solo: Importância, Tipos,
Amostragem, Unidades de medida, Interpretação dos resultados, Recomendações;
Fertilidade do solo: Conceito, Avaliação, Métodos para determinação de adubação e
calagem; Analisar Adubos e adubação. Mecanização: Tração mecânica e animal,
máquinas e implementos agrícolas; Segurança no trabalho, do trabalhador e do ambiente;
Máquinas e implementos de plantio; Controle sanitário de produtos agrícolas
armazenados; Normas sobre saúde e segurança no trabalho. Conceitos básicos de
Agrimensura; Instrumentos e acessórios, Métodos de levantamentos planimétricos,
Processos de cálculos de áreas, Desenho Topográfico e Nivelamento. Irrigação e
Drenagem. Extensão Rural. Instalações, equipamentos, ferramentas, manejo e sanidade
das principais atividades agrícolas: Fruticultura, Apicultura, Avicultura, Bovinocultura de
Corte, Bovinocultura de Leite, Cunicultura, Piscicultura, Equinocultura, Grandes Culturas
(arroz, cana-de açúcar, café, feijão, mandioca, soja e milho). Nutrição animal. Pragas,
Doenças e Plantas Invasoras.
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal); CONTABILIDADE: Contabilidade
Geral: Patrimônio: componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Fatos
contábeis e respectivas variações patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado.
Teorias, funções e estrutura das contas. Sistema de contas e plano de contas. Regime de
competência e regime de caixa. Provisões em geral. Escrituração. Sistema de partidas
dobradas. Escrituração de operações típicas. Livros de escrituração: diário e razão. Erros
de escrituração e suas correções. Balancete de verificação. Apuração de resultados;
controle de estoques e do custo das vendas. Balanço patrimonial: obrigatoriedade e
apresentação; conteúdo dos grupos e subgrupos. Classificação das contas; critérios de
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avaliação do ativo e do passivo; levantamento do balanço de acordo com a Lei 6.404/76
(Lei das Sociedades por Ações). Demonstração do resultado do exercício: estrutura,
características e elaboração de acordo com a Lei 6.404/76. Demonstração de lucros ou
prejuízos acumulados: forma de apresentação de acordo com a Lei 6.404/76.
Demonstração de Fluxo de Caixa: métodos direto e indireto. Notas explicativas às
demonstrações contábeis. Análise das Demonstrações Contábeis. Teoria da
Contabilidade: Conceito e objetivos da Contabilidade. Usuários e suas necessidades de
informação. Os Princípios de Contabilidade (aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade, Resolução CFC 750/93 e alterações conforme Resolução CFC
1.282/2010). Reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas,
ganhos e perdas. Patrimônio Líquido e suas teorias. Contabilidade Aplicada ao Setor
Público: Princípios fundamentais de contabilidade sob a perspectiva do setor público
(aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, Resolução CFC 1.111/2007).
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP 16.1 a 16.10,
do Conselho Federal de Contabilidade: Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação;
Patrimônio e Sistemas Contábeis; Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque
Contábil; Transações no Setor Público; Registro Contábil, Demonstrações Contábeis;
Consolidação das Demonstrações Contábeis; Controle Interno; Depreciação, Amortização
e Exaustão; Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor
Público. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público: conceito, diretrizes, sistema contábil,
registro contábil, composição do patrimônio público, conta contábil, estrutura básica.
Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações, de acordo
com a Lei 4.320/64. Auditoria: Normas brasileiras e internacionais para o exercício da
auditoria interna: independência, competência profissional, âmbito do trabalho, execução
do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público
federal: finalidades e objetivos; abrangência de atuação; formas e tipos; normas relativas
à execução dos trabalhos; normas relativas à opinião do auditor; relatórios e pareceres de
auditoria; operacionalidade. Objetivos, técnicas, procedimentos e planejamento dos
trabalhos de auditoria; programas de auditoria; papéis de trabalho; testes de auditoria;
amostragens estatísticas em auditoria; eventos ou transações subsequentes; revisão
analítica; entrevista; conferência de cálculo; confirmação; interpretação das informações;
observação; procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações
contábeis. Administração Orçamentária e Financeira: Orçamento Público: conceitos e
princípios. Orçamento-programa. Ciclo orçamentário: elaboração, aprovação, execução e
avaliação. O orçamento na Constituição de 1988. Processo de Planejamento orçamento:
plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Conceituação,
classificação e estágios da receita e despesa públicas. Dívida ativa. Regime de
adiantamento GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONCURSO PÚBLICO –
INEA - RJ EDITAL N° 01, DE 25 DE MARÇO DE 2013 INEA 2013 | CONCURSO
PÚBLICO 26 (suprimento de fundo). Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores.
Dívida pública. Créditos adicionais. Descentralização de créditos. Lei 4.320/64. Decreto
93.872/86. Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ética
profissional. ); Instrução Normativa RFB nº 971/09 – INSS; Lei Complementar nº 116/2003
– ISS; Decreto nº 3000/99 – IRRF.
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Curativos: potencial de contaminação,
técnicas de curativos. Princípios da administração de medicamentos: terapêutica
medicamentosa, noções de farmacoterapia. 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. 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 maternoinfantil: 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.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM – MINAS DO CAMAQUÃ
Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Curativos: potencial de contaminação,
técnicas de curativos. Princípios da administração de medicamentos: terapêutica
medicamentosa, noções de farmacoterapia. Condutas do Técnico de Enfermagem na
saúde mental: intervenções, sinais e sintomas. Doenças Sexualmente Transmissíveis:
AIDS/SIDA, sífilis, gonorreia, uretrites, condiloma acuminado, linfogranuloma venéreo,
cancro mole – Prevenção. Imunização: vacinas, acondicionamento, cadeia de frio
(conservação), dosagens, aplicação, calendário de vacinação. 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.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SAMU
Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Curativos: potencial de contaminação,
técnicas de curativos. Princípios da administração de medicamentos: terapêutica
medicamentosa, noções de farmacoterapia. Condutas do Técnico de Enfermagem na
saúde mental: intervenções, sinais e sintomas. Doenças Sexualmente Transmissíveis:
AIDS/SIDA, sífilis, gonorreia, uretrites, condiloma acuminado, linfogranuloma venéreo,
cancro mole – Prevenção. Imunização: vacinas, acondicionamento, cadeia de frio
(conservação), dosagens, aplicação, calendário de vacinação. 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 maternoinfantil: 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.
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TÉCNICO EM ENGENHARIA CIVIL
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Equipamentos de Proteção Individual
– EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Noções de atendimento, comportamento,
qualidade e responsabilidade no serviço público. Engenharia e Engenharia Civil: histórico,
evolução. Ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Fundamentos da
Administração: Conceito, Organização das Empresas. Administração Pessoal.
Administração de Recursos. Administração Operacional. Administração Financeira.
Administração Estratégica. Desenho técnico. Desenho de letras e símbolos.
Dimensionamento. Cotagem de desenhos. Esboço cotado. Projeções ortogonais. Vistas
ortográficas principais. Vistas auxiliares. Perspectivas paralelas e axométrica. Leitura e
interpretação de desenhos. Elementos básicos de geometria descritiva. Métodos
descritivos. O Sistema Constitucional Brasileiro. Sistemas e Obras de Engenharia para
Cidades. Desenho Técnico Materiais de desenho; Normas técnicas; Escalas; Projeto de
arquitetura; Situação; Planta baixa; Telhado ou cobertura; Cortes; Fachadas. Conceitos
básicos de computação. Aplicações típicas de computadores digitais. Linguagens básicas
e sistemas operacionais. Algoritmos, técnicas de programação. Noções Gerais de
Ecologia. Energia nos Sistemas Ecológicos. Ciclos bioquímicos. Crescimento das
Populações. Comunidades e Ecossistemas. Relação entre os Seres Vivos. Principais
Biomas da Terra. Biociclos Dulcícola e Marinho. Fitogeografia do Brasil. Projeto
arquitetônico: conceito, etapas de projeto e fatores de influência. Código de obras.
Acessibilidade. Conforto térmico. Arquitetura ecológica. Orientação topográfica; formas da
Terra; projeções cartográficas; sistemas de coordenadas; planimetria e altimetria.
Conceituação de segurança na engenharia. Controle do Ambiente. Proteção coletiva e
individual. Proteção contra incêndio. Riscos específicos na Engenharia Industrial. Controle
de perdas e produtividade. Segurança no projeto. Tempos geológicos. Estrutura e
formação da terra. Minerais formadores das rochas. Ciclo das rochas na crosta terrestre.
Movimento tectônico. Investigação do subsolo. Água Superficial e subterrânea. Noções
sobre barragens. Noções sobre compactação de solos. Noções sobre túneis. Uso de
rochas como materiais na construção civil. Noções sobre geossintéticos na Engenharia
Civil. URBANIZAÇÃO: conceito, processo de urbanização nos países desenvolvidos, nos
países subdesenvolvidos e no Brasil; problemas da urbanização. URBANISMO:
atividades urbanas população, trabalho, vida social. PLANEJAMENTO URBANO:
conceito, bases legais, estudos básicos, geografia, política e cultura da cidade.
INFRAESTRUTURA URBANA: rede viária; sistemas de transporte, de abastecimento de
água, de esgoto sanitário, de drenagem pluvial, de energia elétrica, de gás combustível,
de coleta e tratamento de resíduos sólidos; composição e zoneamento urbanístico;
revitalização de áreas degradadas; qualidade de vida. MEGACIDADES: problemas,
planejamento, infraestrutura, mobilidade, acessibilidade e cidades sustentáveis. Principais
Materiais de Construção. Aglomerantes. Cimento Portland. Outros tipos de cimento.
Agregados. Concreto. Água de amassamento. Aditivos. Preparo transporte, lançamento,
adensamento e cura. Controle de resistência. Instalações de água: sistema de
abastecimento de água; sistema de abastecimento predial de água fria; sistema de
distribuição de água quente; instalações hidráulicas de prevenção contra incêndios.
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Instalações de esgotos sanitários: sistema de coleta; sistema de esgoto predial.
Instalações de água pluviais: sistema de coleta. Instalações prediais de gás: tipos de
abastecimento (gás canalizado e GLP); sistema predial de distribuição; dimensionamento
das instalações; projeto: planta, esquemas verticais. O Concreto Armado. Critérios de
dimensionamento. Condições normativas. O Método dos Estados Limites. Domínios de
deformações resistentes. Estudo da flexão pura reta. Estudo do cisalhamento.
Fissuração. Ancoragem. Aderência. Projeto de Lajes e vigas. Armaduras de suspensão.
Detalhamento. Fluxogramas. Estudo das fundações. Capacidade de carga dos solos.
Projeto, planejamento, dimensionamento, execução e manutenção de fundações rasas e
profundas: capacidade de carga, reforço das fundações. Segurança em obras de
fundações. Escolha do tipo de fundação. Capacidade de carga de fundações rasas e
profundas. Recalques em fundações rasas e profundas. Dimensionamento geométrico de
fundações rasas e tubulares. Processos Gerais de Construção de Edificações e
Instalações Urbanas, Alvenarias e Divisórias, Instalações prediais, Cobertura e Telhados,
Revestimentos de Paredes, Tetos e Forros. Pisos, Esquadrias, Ferragens, Vidraçaria,
Impermeabilização e Isolamento, Pintura, Limpeza final e entrega de obra, Urbanização e
Patologias da construção civil.
TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Equipamentos de Proteção Individual
– EPIs. Relacionamento humano no trabalho. Cidadania e meio ambiente, coleta seletiva
e reciclagem do lixo. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e
responsabilidade no serviço público. Informática básica: tipos de computadores,
funcionamento do computador (principais componentes e suas funções), Operações
básicas, Interface do Windows (Área de Trabalho, Barra de Tarefas, Janelas, Uso do
teclado, Uso do mouse, Gerenciando arquivos e pastas), uso dos programas: Word
(Edição de documentos, Formatação de textos, Recursos de impressão), Excel, Power
Point. Vírus e antivírus. Sistema operacional Linux. Navegadores de internet.
Comunicação e expressão, técnicas de recepção, Ética profissional, atendimento
telefônico e ao cliente. A telefonista e o controle de qualidade: dicção, calma, cortesia,
interesse, agilidade, assiduidade e pontualidade, raciocínio lógico, iniciativa, decisão,
atenção concentrada e o sigilo das comunicações. Fraseologia usual para a telefonista. A
voz e as suas funções. O telefone: sistemas telefônicos, canal, circuitos, troncos e
tráfego. Listas telefônicas: tipos, áreas de abrangência, vigência e periodicidade. Como
consultar a lista telefônica; telefones úteis. Ligações e operações telefônicas. A
telefonista, a informática e a automação de escritórios.
TESOUREIRO
Legislação municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). contabilidade: Contabilidade Geral:
Patrimônio: componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Fatos
contábeis e respectivas variações patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado.
Teorias, funções e estrutura das contas. Sistema de contas e plano de contas. Regime de
competência e regime de caixa. Provisões em geral. Escrituração. Sistema de partidas
dobradas. Escrituração de operações típicas. Livros de escrituração: diário e razão. Erros
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de escrituração e suas correções. Balancete de verificação. Apuração de resultados;
controle de estoques e do custo das vendas. Balanço patrimonial: obrigatoriedade e
apresentação; conteúdo dos grupos e subgrupos. Classificação das contas; critérios de
avaliação do ativo e do passivo; levantamento do balanço de acordo com a Lei 6.404/76
(Lei das Sociedades por Ações). Demonstração do resultado do exercício: estrutura,
características e elaboração de acordo com a Lei 6.404/76. Demonstração de lucros ou
prejuízos acumulados: forma de apresentação de acordo com a Lei 6.404/76.
Demonstração de Fluxo de Caixa: métodos direto e indireto. Notas explicativas às
demonstrações contábeis. Análise das Demonstrações Contábeis. Teoria da
Contabilidade: Conceito e objetivos da Contabilidade. Usuários e suas necessidades de
informação. Os Princípios de Contabilidade (aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade, Resolução CFC 750/93 e alterações conforme Resolução CFC
1.282/2010). Reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas,
ganhos e perdas. Patrimônio Líquido e suas teorias. Contabilidade Aplicada ao Setor
Público: Princípios fundamentais de contabilidade sob a perspectiva do setor público
(aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, Resolução CFC 1.111/2007).
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP 16.1 a 16.10,
do Conselho Federal de Contabilidade: Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação;
Patrimônio e Sistemas Contábeis; Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque
Contábil; Transações no Setor Público; Registro Contábil, Demonstrações Contábeis;
Consolidação das Demonstrações Contábeis; Controle Interno; Depreciação, Amortização
e Exaustão; Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor
Público. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público: conceito, diretrizes, sistema contábil,
registro contábil, composição do patrimônio público, conta contábil, estrutura básica.
Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações, de acordo
com a Lei 4.320/64. Auditoria: Normas brasileiras e internacionais para o exercício da
auditoria interna: independência, competência profissional, âmbito do trabalho, execução
do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público
federal: finalidades e objetivos; abrangência de atuação; formas e tipos; normas relativas
à execução dos trabalhos; normas relativas à opinião do auditor; relatórios e pareceres de
auditoria; operacionalidade. Objetivos, técnicas, procedimentos e planejamento dos
trabalhos de auditoria; programas de auditoria; papéis de trabalho; testes de auditoria;
amostragens estatísticas em auditoria; eventos ou transações subsequentes; revisão
analítica; entrevista; conferência de cálculo; confirmação; interpretação das informações;
observação; procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações
contábeis. Administração Orçamentária e Financeira: Orçamento Público: conceitos e
princípios. Orçamento-programa. Ciclo orçamentário: elaboração, aprovação, execução e
avaliação. O orçamento na Constituição de 1988. Processo de Planejamento orçamento:
plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Conceituação,
classificação e estágios da receita e despesa públicas. Dívida ativa. Regime de
adiantamento GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONCURSO PÚBLICO –
INEA - RJ EDITAL N° 01, DE 25 DE MARÇO DE 2013 INEA 2013 | CONCURSO
PÚBLICO 26 (suprimento de fundo). Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores.
Dívida pública. Créditos adicionais. Descentralização de créditos. Lei 4.320/64. Decreto
93.872/86. Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ética
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profissional. ); Instrução Normativa RFB nº 971/09 – INSS; Lei Complementar nº 116/2003
– ISS; Decreto nº 3000/99 – IRRF.
TURISMÓLOGO
Legislação Municipal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Plano de
Carreira dos Servidores e Lei Orgânica Municipal). Turismo: conceitos. Evolução histórica
do fenômeno socioespacial do turismo. Conceitos, definições e terminologia técnica do
turismo. Formas e modalidades do turismo contemporâneo. Produto turístico:
características e componentes. Oferta turística: conceitos, classificações e características.
Demanda turística: conceitos, fatores determinantes e perfil psicográfico do consumidor
do produto turístico. As práticas turísticas e os espaços turísticos ao longo da história.
Estrutura e elementos do espaço turístico, ordenamento territorial e desenvolvimento. O
reordenamento globalizado do espaço geográfico e o turismo: a importância das relações
global/local. As escalas nacional e regional da atividade turística no espaço brasileiro.
Regionalização do espaço turístico. Política nacional de turismo. A legislação do turismo
no Brasil. O sistema oficial de turismo: a EMBRATUR, o Ministério do turismo. Conceitos
básicos de Contabilidade. Contas patrimoniais. Contas de resultado. Balancete de
verificação. Inventários periódico e permanente. Avaliação de estoques. Apuração de
custos. Demonstrações contábeis. Fundamentos da História: mitos fundadores e caráter
formador da sociedade brasileira; o processo de colonização e o contato civilizacional;
sociedade e cultura no Brasil colonial, no Império e na República; atrativos turísticos de
interesse histórico e cultural; história, ética e turismo; história do turismo no Brasil; o
processo de construção da imagem turística do país. A relação turismo e cultura no Brasil:
a indústria cultural brasileira e a economia da cultura; problemas sociais contemporâneos
e suas relações com o turismo; turismo e instituições culturais; Relações entre arte,
apreciação estética e turismo; ética, estética e turismo; expressões artísticas
internacionais e nacionais, dos primórdios da humanidade até a atualidade e suas
relações com o turismo. O estudo e o planejamento do espaço turístico: características e
composição. Planejamento turístico: técnicas e tendências atuais. Plano de
Desenvolvimento Turístico: etapas e processos de elaboração.
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ANEXO IV
CRONOGRAMA
DATA

ATO

18.1.2016
19 e 20.1.2016
21.1.2016
22.1.2016
25.1 a 11.2.2016
3.2.2016

Publicação do Edital do Concurso Público
Prazo para impugnações ao Edital
Publicação das decisões acerca das impugnações ao Edital
Publicação do 1ª Adendo ao Edital
Período de Inscrições
Data limite para solicitar isenção da taxa de inscrição
Divulgação do deferimento das solicitações de isenção da taxa de
inscrição
Data limite para pagamento da inscrição, utilizando o boleto bancário
Publicação da lista dos inscritos
Prazo para recurso do não deferimento dos pedidos de inscrição
Homologação da lista de inscritos e divulgação dos locais de realização
das provas escritas, práticas e de títulos

5.2.2016
11.2.2016
17.2.2016
18 e 19.2.2016
22.2.2016
27.2.2016, com
início às 8h30min e
término previsto às
11h30min
27.2.2016, com
início às 14h30min e
término previsto às
17h30min
27.2.2016, com
início às 9h30min e
término previsto às
12h30min
28.2.2016, com
início às 9h30min e
término previsto às
15h
28.2.2016, a partir
das 19h
29.2 e 1º.3.2016
9.3.2016
10 e 11.3.2016
14.3.2016

Realização das provas escritas para os candidatos aos cargos
constantes na alínea “a” do subitem 6.1.1 do Edital

Realização das provas escritas para os candidatos aos cargos
constantes na alínea “b” do subitem 6.1.1 do Edital

Apresentação dos títulos

Realização das provas práticas

Publicação dos gabaritos da prova escrita e dos cadernos de prova
Prazo para recurso da formulação das questões e da discordância com
o gabarito da prova escrita objetiva
Publicação dos gabaritos definitivos, nota final das provas escrita e
prática e pontuação da prova de títulos e da lista de classificados
Prazo de recurso lista de classificados, nota da prova prática e
pontuação da prova de títulos
Homologação do resultado final, com eventuais recursos julgados
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