ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AOS SEGUINTES CARGOS:
ADVOGADO, CIRURGIÃO DENTISTA II, CONTADOR, ENFERMEIRO PADRÃO I, ENGENHEIRO
AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO DE SAÚDE
MENTAL, MÉDICO ESF, MÉDICO GINECOLOGISTA I, MÉDICO PEDIATRA II, MÉDICO VETERINÁRIO
I, NUTRICIONISTA, PEDAGOGO SOCIAL, PROFESSOR, PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL,
PSICÓLOGO II, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO DESPORTIVO, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL.

Língua Portuguesa: interpretação de texto; tipos de texto; coesão e coerência textual. FONOLOGIA:
divisão silábica. ORTOGRAFIA: escrita correta das palavras na norma culta; regras do Novo Acordo
Ortográfico; acentuação gráfica; uso da crase; acentos diferenciais; pontuação gráfica.
MORFOSSINTAXE: estrutura e formação das palavras; processos de formação das palavras;
identificação e classificação das palavras (verbo, substantivo, adjetivo, advérbio, preposição,
conjunção, pronome, numeral, artigo e interjeição); identificação e classificação das funções sintáticas
(sujeito, predicado, objetos (direto e indireto), adjuntos adnominais e adverbiais); flexão verbal e
nominal; regência verbal e nominal; termos essenciais e acessórios da oração. SEMÂNTICA: significado
das palavras de acordo com o contexto; figuras de linguagem.
Matemática: Conjuntos: representação e operações. Números Naturais: operações e problemas com
números naturais e suas propriedades. Geometria Plana: conceito, propriedades e operações.
Números Racionais Absolutos. Números Irracionais: técnicas operatórias. Medidas: conceito e
operações, sistema legal de unidades de medidas brasileira. Sistemas de equação de 1° grau e 2° grau.
Razões e proporções: grandezas proporcionais. Porcentagem. Juros simples e compostos. Regra de
Três Simples e Composta. Gráficos e tabelas: execução e interpretação. Funções: Conceitos e
aplicações. Raciocínio lógico. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
Conhecimentos Gerais: Temas relevantes e atuais sobre política, economia, sociedade, cultura,
geografia, educação, tecnologia, relações internacionais e ecologia, suas inter-relações e vinculações
históricas. Compreensão de problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado e
do país. Globalização, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. Estatuto da Criança e do
Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Orgânica Municipal e
Conhecimentos sobre o Município de Assis Chateaubriand.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AOS SEGUINTES CARGOS:
AGENTE ADMINISTRATIVO II, AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTE DE SANEAMENTO, CUIDADOR,
ELETRICISTA, FISCAL TRIBUTÁRIO, MECÂNICO, TELEFONISTA.
Língua Portuguesa: interpretação de texto; coesão e coerência textual. FONOLOGIA: divisão silábica.
ORTOGRAFIA: escrita correta das palavras na norma culta; regras do Novo Acordo Ortográfico;
acentuação gráfica; uso de crase; acentos diferenciais; pontuação gráfica. MORFOLOGIA: Formação
das palavras quanto a gênero (masculino e feminino), número (singular e plural) e grau (aumentativo
e diminutivo); classificação das palavras (verbo, substantivo, adjetivo, advérbio e artigo); flexão verbal

e nominal. SINTAXE: identificação e classificação das funções sintáticas (sujeito, predicado, objetos
(direto e indireto), adjuntos adnominais e adverbiais). SEMÂNTICA: significado das palavras de acordo
com o contexto; figuras de linguagem.
Matemática: Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Potências e Raízes. Razão e
Proporção. Probabilidade. Porcentagem. Regra de Três Simples e Composta. Equações do Primeiro e
do Segundo Grau. Áreas de Figuras Planas. Progressão Aritmética e Geométrica. Juros Simples e
Compostos. Lógica e Raciocínio Matemático.
Conhecimentos Gerais: Temas relevantes e atuais sobre política, economia, sociedade, cultura,
geografia, educação, tecnologia e ecologia, suas inter-relações e vinculações históricas. Compreensão
de problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado e do país. Estatuto da Criança
e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Orgânica Municipal,
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Conhecimentos sobre o Município de Assis
Chateaubriand.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AO SEGUINTE CARGO:
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Variantes linguísticas, linguagem
oral e linguagem escrita, formal e informal. ORTOGRAFIA: emprego das letras e acentuação gráfica.
Emprego dos sinais de pontuação. Singular e plural. Masculino e feminino. Vocabulário: estrutura,
formação e significado das palavras. Antônimos e sinônimos.
Matemática: Números naturais. Números inteiros. Frações. Dízimas periódicas. Números decimais. Os
números racionais. Números reais. Algarismos romanos. Operações de Adição, Subtração,
Multiplicação e Divisão. Equações de primeiro grau. Regra de três simples. Razões. Proporções.
Porcentagem. Medidas de área e volume.
Conhecimentos Gerais: Temas relevantes e atuais sobre política, economia, sociedade, cultura,
geografia, educação, tecnologia e ecologia, suas inter-relações e vinculações históricas. Compreensão
de problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado e do país. Estatuto da Criança
e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Orgânica Municipal e
Conhecimentos sobre o Município de Assis Chateaubriand.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

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

ADVOGADO
DIREITO CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL: Constituição: conceito, classificação e evolução. Dos direitos e
garantias fundamentais. Liberdades constitucionais. Direitos sociais e sua efetivação. Lei da Transparência (Lei
n.º 12.527/2011). Poder constituinte: originário e reformador. Emenda, reforma e revisão constitucional.
Cláusulas pétreas. Hermenêutica constitucional. Vigência, eficácia e validade das normas constitucionais e
infraconstitucionais. Controle de Constitucionalidade. Controle concreto e abstrato de constitucionalidade.
Habeas corpus, mandados de segurança, mandado de injunção e habeas data Organização do Estado Brasileiro.
Federação brasileira: características, discriminação de competências na Constituição de 1988. Dos Municípios:
tratamento constitucional dos Municípios em geral; criação, extinção e transformação; bens, competência e
autonomia dos Municípios. Intervenção nos Estados e Municípios. Organização municipal. Prefeito e VicePrefeito: competências, subsídios, incompatibilidades, responsabilidades. Câmara Municipal: composição,
atribuições, subsídios, incompatibilidades, responsabilidades. Fiscalização do Município. Organização dos
Poderes. Sistema de freios e contrapesos. Poder Legislativo: organização, funcionamento e atribuições. Processo
legislativo: espécies normativas, procedimentos, atos e fases. Orçamento e fiscalização orçamentária e
financeira. Tribunal de Contas do Estado. Poder Executivo: organização e funcionamento. Poder Judiciário:
organização, funcionamento e competências. Disciplina constitucional da Administração Pública. Tratamento
constitucional dos servidores públicos. Seguridade Social: Saúde, Previdência Social e Assistência Social. Ordem
econômica e financeira. Disposições constitucionais sobre tributação e orçamento público. Intervenção do
estado no domínio econômico. Lei Orgânica Municipal. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. DIREITO
CIVIL: Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (DL 4657/42). Eficácia, retroatividade, interpretação e
solução de antinomias das normas jurídicas. Das pessoas naturais: começo e fim da personalidade, capacidade
de fato e de direito. Direitos da personalidade. Domicílio. Das pessoas jurídicas: começo e extinção, espécies,
classificação, representação e responsabilidade. Fatos jurídicos. Ato jurídico: noções gerais, modalidade e
formas. Efeitos do ato jurídico: pressupostos de validade, defeitos, vícios e nulidades. Ato ilícito. Prescrição e
decadência. Contratos: disposições gerais do Código Civil de 2002, classificação, interpretação e extinção.
Direitos das Coisas: posse, propriedade e direitos reais. Direito das Obrigações: conceito, estrutura, classificação,
extinção e inexecução das obrigações. Responsabilidade civil. Modalidades de responsabilização civil. Requisitos
para a responsabilização civil. Hipóteses de exclusão da responsabilidade civil. Responsabilidade civil do Estado.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Princípios gerais do processo civil. Jurisdição contenciosa e voluntária.
Interpretação e aplicação das normas processuais. Competência: conceito, espécies e critérios determinativos.
Competência e prerrogativa de foro. Conflitos de Competência. Direito de ação. Da jurisdição e da ação.
Formação, extinção e suspensão do processo. Pressupostos processuais. Concurso e cumulação de ações.
Conexão e continência. Mediação e conciliação. Sujeitos e partes da relação processual. Legitimidade ativa e
passiva. Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros. Amicus Curiae. Prerrogativas processuais da Fazenda Pública
em juízo. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tutela provisória. Atos processuais:
classificação, forma, prazo, tempo e lugar. Prazos processuais. Inércia processual: contumácia e revelia.
Prescrição. Preclusão. Nulidades. Processo e procedimento. Espécies de processos e de procedimentos. Mérito
e questões preliminares. Procedimento comum: aspectos gerais, fases e âmbitos de aplicação. Petição inicial.
Meios de Defesa do réu. Impulso processual. Formação, suspensão e extinção do processo. Saneamento.
Julgamento conforme o estado do processo. Provas: aspectos gerais, espécies probatórias, requisitos para
produção válida, produção antecipada. Distribuição do ônus da prova. Fatos que independem de prova.
Audiências. Sentença: aspectos gerais, classificações, publicação, intimação, correção e integração da sentença.
Do cumprimento da Sentença. Coisa julgada. Conceito. Espécies. Limites. Remessa Necessária. Meios de
impugnação à sentença. Ação rescisória. Recursos: disposições Gerais. Apelação. Agravos. Embargos de
Declaração. Embargos de Divergência. Recurso Ordinário. Recurso Especial. Recurso Extraordinário. Outros

Recursos nos Tribunais Superiores. Reclamação e correição. Repercussão geral. Súmula vinculante. Recursos
repetitivos. Liquidação de Sentença. Processo de Execução. Princípios gerais. Espécies. Execução contra a
Fazenda Pública. Regime de Precatórios. Requisições de Pequeno Valor. Execução de obrigação de fazer e de
não fazer. Execução por quantia certa. Embargos de Terceiros. Exceção de pré-executividade. Remição.
Suspensão e extinção do processo de execução. Procedimentos Especiais: noções gerais, características e
espécies. Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Segurança. Mandado de Injunção. Mandado de
Segurança Coletivo. Habeas Data. O Processo Civil nos sistemas de controle da constitucionalidade. Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental. Ação de Improbidade Administrativa. Juizados Especiais (Lei nº
9.099/95 e 10.259/01). Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei Federal 12.153/2009). Execução Fiscal (Lei nº
6830/90). DIREITO E PROCESSO TRIBUTÁRIO: Princípios do Direito Tributário. Fontes do direito tributário.
Legislação tributária: conceito, vigência, interpretação, integração, aplicação. Competência tributária.
Competência Tributária e Capacidade Tributária. Limitações ao poder de Tributar. Imunidades tributárias.
Isenções: noções gerais, instituição e extinção, vedações constitucionais e legais. Tributos: noções gerais,
espécies, regras para instituição válida. Impostos. Contribuição de melhoria. Empréstimos Compulsórios.
Contribuições. Taxas: aspectos gerais, hipóteses de incidência, requisitos de validade. Taxas e preços públicos.
Obrigação tributária. Lançamento Tributário. Formas de impugnação do lançamento tributário. Crédito
tributário. Causas de Suspensão, Extinção e Exclusão do Crédito Tributário. Garantias e Privilégios.
Administração Tributária. Dívida Ativa Tributária. Certidões Negativas, Positivas e Positivas com Efeito de
Negativa. Lei complementar nº 123/06 (SIMPLES). Processo administrativo fiscal. Contencioso tributário: ações
do fisco contra o contribuinte; ações do contribuinte contra o fisco; execução fiscal (Lei nº 6.830/80). Código
Tributário Nacional. DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios do direito administrativo. Fontes do direito
administrativo. Administração indireta. Controle da administração indireta. Autarquias, agências e fundações.
Empresas estatais: empresas públicas e sociedades de economia mista. Consórcios públicos. Contrato de rateio
e de programa. Lei Federal n.º 11.107/05 e regulamentações. Convênios entre entidades federativas. Acordos
de cooperação. Administração direta. Órgãos públicos. Desconcentração e descentralização administrativa.
Competência administrativa. Terceiro setor. Poderes administrativos. Poder hierárquico e suas manifestações.
Poder de polícia. Competência regulamentar. Decreto executivo. Regulamentos de execução; regulamentos de
complementação técnica; regulamentos impróprios. Outros veículos introdutores de normas abstratas:
resoluções, regimentos, portarias, instruções. Extinção dos regulamentos. Controle parlamentar e jurisdicional
dos regulamentos. Fatos e Atos administrativos. Noções gerais de ato administrativo, classificação, requisitos de
validade, mérito e limites da discricionariedade. Formação dos atos administrativos. Vícios do ato
administrativo. Nulidade, anulação, revogação e convalidação do ato administrativo. Teoria dos motivos
determinantes. Abuso de poder, excesso de poder e desvio de poder. Contratos administrativos: conceito,
modalidades, caracteres jurídicos, formação, validade, extinção e modificação. Licitação: conceito, modalidades
e procedimentos. Dispensa e inexigibilidade. Pregão. Registro de Preços e Registro de cadastrais. Processo
licitatório. Lei nº 8666/93 e alterações, Lei nº 10.520/02 e demais disposições sobre pregão eletrônico; Lei
Federal n.º 12.232/2010. Contratos administrativos. Conceito, natureza jurídica. Peculiaridade e características
dos contratos administrativos. Prazo e prorrogação do contrato. Formalidades, instrumento contratual. Eficácia.
Extinção. Contratos administrativos e regime diferenciado de contratações (RDC). Diversas espécies de contratos
administrativos. Administração pública locadora e locatária. Convênios administrativos. Serviços públicos:
pressupostos constitucionais, regime jurídico, princípios do serviço público, usuário, titularidade. Serviço público
de educação. Lei federal 9.394/96. Serviço de saúde e direito sanitário. Sistema único de saúde. Lei Federal n.º
8.080/90. Concessão, permissão e autorização de serviço público. Concessão de serviço público: conceito,
natureza jurídica, direitos e deveres do concessionário e do poder concedente. Licitação e contratos de
concessão. Lei Federal n.º 8.987/95. Permissão e Autorização de serviço público. Parcerias Público-Privadas.
Bens públicos. Utilização de bens públicos. Reversão dos bens públicos. Intervenção do Estado na Propriedade

Privada: conceito, limites e espécies de intervenção. Desapropriação: conceito, espécies, procedimentos,
formas de indenização. Retrocessão. Servidões e ocupações administrativas. Requisição Administrativa.
Tombamento. Perdimento de Bens. Agentes públicos. Servidor Público. Regime jurídico do servidor público
estatutário e empregado público ocupante de cargo em comissão. Direitos, deveres e responsabilidades do
servidor público. Estágio probatório. Perda do cargo ou função pública. Processo administrativo, inquérito e
sindicância. Responsabilidade Civil da administração direta e indireta, por atos lícitos e ilícitos. Responsabilidade
civil pessoal dos agentes públicos. Responsabilização administrativa e jurisdicional. Controle da administração
pública interno e externo. Controle jurisdicional: noções gerais, meios e instrumentos do controle jurisdicional,
limites. Controle pelo cidadão e pelo Ministério Público. Improbidade administrativa. Poder de polícia e
liberdades públicas. Improbidade Administrativa - Lei Federal n.º 8.429/92. 18. Lei de Responsabilidade Fiscal Lei Complementar n.º 101/00. 19. Responsabilidade dos Prefeitos – Decreto-Lei n.º 201/67. Acesso à informação
no âmbito da Administração Pública. Lei de Acesso à Informação - Lei Federal n.º 12.527/2011. DIREITO DO
TRABALHO: Princípios. Fontes. Aspectos Constitucionais. Interpretação e Aplicação. Direito do Trabalho na
Administração Pública. Relação de Trabalho e Relação de Emprego. Empregador e Empregado. Regime Celetista
na Administração Pública. Contrato temporário. Contrato de Trabalho. Noção. Caracterização. Modalidades.
Efeitos. Poderes. Elementos Essenciais e Acidentais. Nulidades. Formação, Alteração, Suspensão e Interrupção
do contrato de trabalho. Contratos com o Estado. Responsabilidade. Salário e Remuneração. Proteção.
Equiparação. Desvio de Função. Extinção do Contrato de Trabalho. Causas. Modalidades. Efeitos. Justa causa.
Estabilidade. Garantia do Emprego. FGTS. Aviso Prévio. Multas. Estabilidade e Proteção contra a Despedida
Arbitrária ou sem Justa Causa. FGTS. Garantias provisórias de emprego. Terceirização. Responsabilidade na
Terceirização. Duração do trabalho. Horário. Jornada. Horas Extras. Jornadas especiais. Intervalos. Regime de
Compensação. Repousos Remunerados em Geral. Férias. Segurança e Medicina do Trabalho. Trabalho Insalubre
e Periculoso. Normas Gerais e Especiais de Tutela do Trabalho. Proteção do Trabalho da Mulher. Proteção à
Maternidade. Proteção do Trabalho do Menor. Responsabilidade Civil-Trabalhista. Indenização por Dano
Material, Moral e Estético. Dano Coletivo. Prescrição e Decadência dos direitos trabalhistas e previdenciários.
Direito Coletivo do Trabalho. Conflitos Coletivos. Acordos e Convenções Coletivas. Princípios. Unicidade Sindical.
Receitas Sindicais. Sindicalização dos Servidores Públicos. Direito de Greve. Greve do Servidor Público. Aplicação
dos direitos e deveres dos trabalhadores gerais aos servidores públicos. DIREITO AMBIENTAL: Direito Ambiental,
Princípios fundamentais, normas constitucionais relativas a proteção ambiental; repartição de competências em
matéria ambiental; poder de policia e direito ambiental;licenciamento ambiental; infrações ambientais;
responsabilidade ambiental; conceito de dano; a reparação do dano ambiental; estudo de impacto ambiental;
conceito; competências; natureza jurídica; requisitos; efetivação da proteção normativa ao meio ambiente;
poder judiciário e administração pública.
AGENTE ADMINISTRATIVO II
Relações Interpessoais, Postura e atendimento ao Publico, Noções básicas de relações humanos no trabalho.
Comunicações internas, cartas, requerimentos, protocolo, expedição e distribuição de correspondência.
Estrutura e funcionamento de um órgão público. Gestão e planejamento de atividades: melhoria de processos.
Redação e correspondência oficial: formas de tratamento e abreviações. Organização de Agenda. Material de
Escritório. Técnicas de Serviços de Escritório. Documentação: conceituação, importância, natureza, finalidade,
característica, normalização. Arquivo: conceito, importância, organização, transferência. Sistemas e métodos de
arquivamento. Noções de recebimento e transmissão de informações. Noções básicas de relações humanas no
trabalho e atendimento ao público. Sigilo Profissional. Ética profissional. Noções básicas de informática:
Características e conceitos de sistemas operacionais. Edição de textos, planilhas e apresentações no Microsoft
Office. Organização e manipulação de arquivos e pastas. Conceitos e rotinas de backup. Armazenamento de

dados na nuvem. Instalação, manutenção e uso de softwares e hardwares. Conceitos de aplicativos Desktop e
Web. Pesquisa no Windows e na Internet. Procedimentos de segurança.
AGENTE DE ENDEMIAS
Endemias e Dengue: Definição, Histórico; Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão, Ciclo de Vida; Biologia do
Vetor: Ovo, Larva, Pupa e Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e Químico, Área de Risco. Febre Amarela,
Zoonoses, Imunização, Leishmaniose, Leptospirose, Visitas Domiciliares, Educação Ambiental, Saúde Pública e
Saneamento Básico, Vigilância Sanitária na área de alimentos, Hantavirose, Hepatites, Controle Qualidade da
Água, Controle Qualidade da Água, Avaliação de Risco Ambiental e Sanitário. Integração com atenção primaria
em saúde.
AGENTE DE SANEAMENTO
Princípios básicos gerais de biossegurança no trabalho e uso de EPI (equipamento de proteção individual).
Vigilância em saúde: epidemiológica, sanitária e ambiental. Sistema de informação em saúde. Demografia e
indicadores de saúde. Relações humanas com usuários e no trabalho. O trabalho em equipe. Saúde, ambiente e
sociedade. Noções gerais sobre saneamento básico. Combate a poluição. Saúde publica: atividades inerentes a
defesa da saúde e higiene da população. Noções de combate a vetores. Visita domiciliar. Visita em
estabelecimentos em geral que produzam bens, mercadorias ou serviços para consumo. Controle de qualidade
quanto a saúde e higiene.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Boas maneiras, comportamento no local de trabalho e ética profissional. Equipamentos, ferramentas e materiais
utilizados na função. Higiene ambiental, pessoal e com todo o material sob sua responsabilidade. Noções básicas
de atendimento ao público e relações humanas no trabalho. Noções básicas de primeiros socorros, cuidados
com a saúde do trabalhador. Noções de segurança do trabalho, conceitos e normas de segurança,
conhecimentos sobre EPI (Equipamento de proteção individual) e EPC (Equipamento de proteção coletiva).
Organização no local de trabalho e zelo pelo patrimônio público. Terminologia básica utilizada na função.
Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em geral. Coleta de lixo e tipos de recipientes.
Conservação e limpeza de terrenos e vias públicas. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução
do serviço de auxiliar de serviços gerais. Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral.
Lavagem de máquinas e veículos, limpeza de peças e oficinas. Noções básicas de conservação, manutenção,
higiene e limpeza e conservação de móveis e instalações. Noções básicas sobre sequência correta das operações;
uniformidade da limpeza; uso correto e manutenção de utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos e
ingredientes destinados a limpeza, conservação e manutenção do patrimônio. Noções de recebimento e
transmissão de informações. Serviços de capina em geral. Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas,
portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios. Tarefas de
construção e conhecimentos sobre reparos em prédios públicos.
CIRURGIÃO DENTISTA II
Anatomia, histologia e fisiologia do sistema estomatognático. Diagnóstico bucal: exame da cavidade oral,
anamnese, exame clínico e exames complementares. Microbiologia e bioquímica bucal. Patologia bucal.
Diagnóstico, semiologia e tratamento da cárie dentária. Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções do
tecido mole. Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções da maxila e da mandíbula. Diagnóstico,
semiologia e tratamento das afecções pulpares. Diagnóstico, semiologia e tratamento das doenças periodontais.
Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções das glândulas salivares. Diagnósticos odontológicos por

imagem: técnica e interpretação de imagens. Anestesiologia odontológica: mecanismos de ação, técnicas,
cuidados e acidentes anestésicos. Dentística operatória e restauradora: preparo cavitário, tratamento
restaurador atraumático (ART), adequação do meio bucal, proteção do complexo dentino-polpa e materiais
restauradores. Materiais dentários odontológicos. Terapêutica e farmacologia de interesse na clínica
odontológica. Cirurgia oral menor. Princípios de traumatologia do sistema estomatognático. Urgências e
emergências em odontologia. Primeiros socorros. Oclusão: noções gerais, prevenção de más oclusões.
Diagnóstico e tratamento das dores faciais e disfunções temporomandibulares. Atendimento ao paciente
pediátrico. Odontogeriatria. Atendimento aos pacientes portadores de necessidades especiais. Doenças
infectocontagiosas. Epidemiologia das principais doenças bucais. Métodos de prevenção da cárie dentária e das
doenças periodontais. O uso do laser em odontologia, níveis de prevenção e aplicação. Educação em saúde:
orientações sobre dieta, higiene bucal e produtos para higiene bucal. Uso tópico e sistêmico do flúor. Princípios
ergonômicos na clínica odontológica. Biossegurança: controle da infecção (assepsia e antissepsia). Esterilização
e desinfecção de instrumentais e equipamentos. Odontologia social e saúde pública: Sistema Único de Saúde
(SUS), Programa de Saúde da Família (PSF). Ética profissional (Código de ética odontológico).
CONTADOR
DIREITO CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL: Dos direitos e garantias fundamentais. Dos Municípios: a criação,
incorporação, fusão e desmembramento dos Municípios. Da Administração Pública. Dos Servidores Públicos.
Disposições constitucionais sobre tributação e orçamento público. DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração
Pública direta e indireta. Princípios do direito administrativo. Atos administrativos. Licitação pública. Contratos
administrativos. Serviços públicos. Domínio Público (Bens Públicos). Responsabilidade Civil da administração
pública. Improbidade administrativa. Servidores públicos. Agentes públicos. Cargo, emprego e função. Regime
jurídico do servidor. DIREITO E PROCESSO TRIBUTARIO: Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar.
Imunidades e isenções. Princípios Constitucionais Tributários. Conceito e Classificação dos Tributos. Regras
gerais do Código Tributário Nacional. Competência tributária. Impostos. Taxas. Contribuição de melhoria.
Obrigação tributária. Crédito tributário. Administração tributária. Competência Tributária; Tributos Municipais
em Espécie; Lançamento Tributário; Constituição do Crédito Tributário; Prescrição e Decadência Tributária;
Elisão e Evasão Fiscal; Poder de Fiscalização; Obrigação Tributária, Sujeito Ativo e Passivo da Obrigação
Tributária, Responsabilidade Tributária; Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário. Extinção do Crédito
Tributário. Exclusão do Crédito Tributário. Dívida Ativa. Certidões Negativas; Simples Nacional; Processo
Administrativo Tributário. Processo Judicial Tributário. Execução Fiscal. Código Tributário Municipal. Repartição
das receitas tributárias. Federalismo fiscal. Despesa pública: conceito, classificação e características. Despesas
obrigatórias, constitucionais, legais e facultativas. Despesas com pessoal (Constituição Federal de 1988 e Lei de
Responsabilidade Fiscal). Orçamento Público: conceito, origem, regime jurídico do orçamento público, Direito
Constitucional orçamentário, princípios orçamentários. Leis orçamentárias: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual. O orçamento público na Lei n. 4.320/64 e na Lei de Responsabilidade
Fiscal. Tramitação legislativa do orçamento público. Fiscalização financeira e orçamentária: tipos de controle;
controle interno e externo. Transferências voluntárias. Regime Jurídico dos Precatórios judiciais. Tribunais de
Contas: competência dos Tribunais de Contas, organização e função.
CONTABILIDADE GERAL E AVANÇADA: Princípios, convenções e postulados contábeis. Patrimônio. Composição,
conceitos, registro, estrutura e mensuração dos itens patrimoniais (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido). Fatos
contábeis e respectivas variações patrimoniais. Balancete de Verificação. Apuração de Resultados. Escrituração
de operações típicas. Livros de escrituração: diário e razão. Sistematização e contabilização das operações
comerciais. Estoques e custo das vendas: conceito, cálculo, apuração, contabilização, critérios e métodos de
avaliação. Provisões Ativas e Passivas: conceito, cálculo e contabilização. Depreciação, amortização e exaustão:

conceito, cálculo e contabilização. Grupos de contas patrimoniais conforme Lei Federal nº 6.404/1976 e
alterações posteriores. Elaboração, análise, interpretação e obrigatoriedade das demonstrações contábeis.
Balanço Patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. Demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração dos Fluxos de Caixa. Notas
Explicativas às demonstrações contábeis. Funções da contabilidade de custos, financeira e gerencial. Sistemas e
métodos de Custeio: conceitos, cálculos, mensuração e contabilização. Análise vertical e horizontal (Mensuração
de ativos e passivos). Processos de incorporação, fusão, cisão e extinção de empresas: conceitos legais,
societários, contábeis e fiscais. Redução ao valor recuperável de ativos. Mensuração do valor justo. Ajuste a
valor presente.
CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto, campo de aplicação, objetivos e função social. Princípios de
Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público emanadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade. Lei Federal nº 4.320/1964 e alterações posteriores. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
101/00). Receita Pública: conceito, classificação, receita orçamentária, receita extraorçamentária, receita
intraorçamentária, previsão, lançamento, arrecadação, recolhimento, contabilização. Receita de dívida ativa.
Despesa Pública: conceito, classificação, despesa orçamentária, despesa extraorçamentária, despesa
intraorçamentária, fixação, empenho, liquidação, pagamento. Restos a pagar ou resíduos passivos. Patrimônio
Público: Conceito e composição, Bens públicos, variações patrimoniais. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao
Setor Público. Conceitos. Aspectos Legais. Estrutura. Elaboração e Análise. Balanços Orçamentário, Financeiro,
Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais. Lei 8666/93 (Lei de Licitações) e suas alterações. Lei
10520/02 (pregão presencial) e suas alterações. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): Conceito,
Objetivo e Estrutura.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica do Município. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
CUIDADOR
ECA (Estatuto da Criança e Adolescente), Estatuto do Idoso. Orientações técnicas do serviço de acolhimento
para crianças e adolescentes. Sigilo profissional. Medida socioeducativa. Sistema único de Assistência Social.
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Doenças transmissíveis e não transmissíveis. Saúde bucal.
Alimentação e nutrição. Promoção da Saúde: conceito e estratégias. A saúde nas diversas fases da vida. Noções
de ética e de cidadania. Abordagem e orientação aos acolhidos. Noções de primeiros socorros. Cuidados básicos
para prevenção de doenças. Higienização do local de trabalho. Autocuidado com crianças, adolescentes e idosos.
Cuidados com a mobilidade. Prevenção de quedas. Higiene pessoal e cuidados pessoais. Cuidados com a pele.
Noções básicas de doenças mais comuns. Cuidados básicos no manuseio de medicamentos. Nutrição.
Conhecimentos básicos sobre violência contra crianças, adolescentes e idoso. Noções básicas sobre assistência
social crianças, adolescentes e idoso. Lei Orgânica do Município. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
ELETRICISTA
Boas maneiras, comportamento no local de trabalho e ética profissional. Equipamentos, ferramentas e materiais
utilizados na função. Higiene ambiental, pessoal e com todo o material sob sua responsabilidade. Noções básicas
de atendimento ao público e relações humanas no trabalho. Noções básicas de primeiros socorros, cuidados
com a saúde do trabalhador. Noções de segurança do trabalho, conceitos e normas de segurança,
conhecimentos sobre EPI e EPC. Organização no local de trabalho e zelo pelo patrimônio público. Terminologia
básica utilizada na função. Automação: Chave boia (inferior e superior). Minutaria coletiva e individual, Relé
fotoelétrico e Sensor de presença. Comandos Elétricos; Instrumentação. Desenvolvimento de atividades
relacionadas com a execução do serviço de eletricista. Dispositivos de manobra e proteção, aterramento,

sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Instalações Elétricas Industriais e Prediais. Máquinas
(motores) elétricas, máquinas assíncronas e síncronas. Medidas Elétricas e Segurança em instalações e serviços
em eletricidade. Leitura e interpretação de desenho técnico. Noções sobre corrente, potência, resistência e
tensão em circuitos elétricos. Lei de Ohm. Normas técnicas: ABNT 5410 e NR-10.
ENFERMEIRO PADRÃO I
Lei do exercício profissional; Código de ética dos profissionais de Enfermagem; Bioética; Legislação em
enfermagem; Administração em enfermagem; Sistematização da assistência de enfermagem; Risco ocupacional
relacionado à exposição de agentes biológicos; Materiais e equipamentos para urgência e emergência; Triagem
e classificação de risco; Técnicas de enfermagem; Assistência de enfermagem na infusão de drogas nas urgências
e emergências; Assistência de enfermagem a adultos e crianças nas urgências e emergências de distúrbios
respiratórios, cardiovasculares, circulatórios, hematológicos, metabólicos, renais, neurológicos,
musculoesqueléticos; Assistência de enfermagem nas emergências obstétricas: trabalho de parto normal e
apresentação distócica, hipertensão, hemorragia, abortamento; Assistência de enfermagem às vítimas de
violência sexual; Assistência de enfermagem ao recém-nascido; Suporte básico e avançado de vida; Assistência
de enfermagem no transporte de pacientes críticos; Assistência de enfermagem em acidentes com múltiplas
vítimas; Assistência de enfermagem nas urgências traumáticas no adulto, criança e gestante: traumatismo
crânio-encefálico, raquimedular, partes moles, abdominal, genitourinário, fraturas expostas, fraturas de coluna,
de membros; Intoxicações exógenas; Assistência de enfermagem em urgências psiquiátricas: tentativa de
suicídio, depressão, agitação psicomotora; Assistência de enfermagem nas injúrias ambientais: queimaduras,
acidentes ofídicos, picadas de insetos, aranhas e escorpiões, acidentes provocados por animais aquáticos
peçonhentos e traumatizantes; Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, afogamento, parada cardíaca
associada ao trauma, choque elétrico e eletrocussão, emergências cardiotoxicológicas; Atendimento préhospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma, transporte do politraumatizado, cinemática do trauma,
epidemiologia do trauma, prevenção do trauma, resgate veicular; Conhecimentos sobre equipamentos de
proteção individual e coletivo; Biossegurança; Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações; Portaria nº
2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as urgências e emergências; Portaria
nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às urgências e institui a rede de
atenção às urgências no Sistema Único de Saúde; Portaria nº 1863/GM, do Ministério da Saúde, de 29/9/2003:
Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas,
respeitadas as competências das três esferas de gestão; Portaria nº 1864/GM, do Ministério da Saúde, de
29/9/2003: Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências, por
intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em municípios e regiões de todo o
território brasileiro: SAMU – 192. Guia Prático do Programa de Saúde da Família (Ministério da Saúde). Política
Nacional de Atenção Básica (2012) (Ministério da Saúde). Leis 8.080/1990 (condições para a promoção e
recuperação da saúde). Decreto nº 7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS).
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Noções de Ecologia, Ciclos Biogeoquímicos e Poluição Ambiental. Gerenciamento de resíduos sólidos: conceitos,
caracterização, aspectos ambientais e epidemiológicos, métodos de disposição final e tratamento. Planos de
Gerenciamento de Resíduos. Sistemas de Tratamento de Esgotos: Conceitos básicos, características do esgoto
doméstico, Sistemas de Tratamento, Gestão e Disposição de Efluentes e lodos. Sistemas de Abastecimento de
água: Conceitos básicos, características químicas, físicas e biológicas de água superficial e subterrânea,
Concepções de Estações de Tratamento de Água para consumo humano, qualidade da água para consumo
humano - Portaria Nº2914/2011 do Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária. Avaliação de Efluentes industriais.

Unidade de Conservação e Unidades de Preservação Permanente: Conceitos e gestão. Educação ambiental:
Fundamentos da questão ambiental, Política de Educação ambiental nas escolas e na comunidade, sociedade
sustentável. Gestão Ambiental: Avaliação de Impacto Ambiental, Noções de Metodologias de Avaliação de
Impactos Ambientais, Processo de Licenciamento Ambiental: Análise da competência do Licenciamento Prévio,
EIA/RIMA e RIA Licença Prévia, Licença de Instalação, Licença de Operação, Autos de infração e Termo de
Ajustamento de Conduta. Legislações Ambientais Nacionais: Lei de crime ambiental; Política Nacional de
recursos Hídricos - Lei 9.433/97; Política Nacional de Saneamento Básico - Lei 11445/07; Política nacional de
resíduos Sólidos - Lei 12305/10. Política Nacional de Educação Ambiental - Lei 9795/99; Licenciamento
Ambiental: Lei 6.938/81. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - Lei n° 9.985/2000.
Resoluções CONAMA: nº 001/86; nº 237/97; nº 274/00; nº 357/05, nº430/11, nº01/90, Nº 05/89; Nº 358/05;
Nº 307/02; Nº 448/12; Nº 431/11; Nº362/05; N°469/15. Gestão Ambiental (ISO 14001)
ENGENHEIRO CIVIL
Projetos de obras civis: arquitetônicos, estruturais (concreto, aço e madeira), fundações, instalações elétricas e
hidro-sanitárias. Elaboração de termos de referência e projetos básicos. Telefonia, prevenção contra incêndio.
Compatibilização de projetos. Especificação de materiais e serviços: caderno de encargos. Planejamento e
programação de obras: orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais, BDI e encargos sociais –
levantamento de quantidades. Planejamento e cronograma físico-financeiro – PERT-COM e histograma de mão
de obra. Operação e controle de obra, procedimentos gerenciais e acompanhamento de obras. Construção:
organização do canteiro de obras – execução de fundações (diretas e profundas). Estruturas de contenção.
Alvenaria, estruturas de concreto, aço e madeira, coberturas e impermeabilização, esquadrias, pisos e
revestimentos, pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade e telefonia). Fiscalização: acompanhamento da
aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.), controle de materiais (cimento, agregados aditivos,
concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.), controle de execução de obras e serviços,
traços e consumo de materiais. Noções de irrigação, pavimentação de vias, terraplenagem e drenagem, de
hidráulica, de hidrologia e geotecnia. Legislação e engenharia legal. Noções de segurança do trabalho, principais
NBRs. Informática aplicada à engenharia (Excel, Word, AutoCAD).
FISCAL TRIBUTÁRIO
Noções gerais sobre o Código Tributário Nacional. Sistema tributário municipal. Noções gerais sobre o código de
postura. Lançamentos e Arrecadação. Competência e atribuições do Fiscal de Tributos. Finanças Municipais
(Tributos e Preços – Crédito Tributário – Tributos e outras receitas municipais). Lei tributária. Fato gerador. Base
de cálculo. Alíquota. Lançamentos – modalidades: por declaração, de ofício e por homologação, revisão,
atualização de valores imobliários, recursos contra lançamentos. Crédito tributário – exigiblidade, extinção,
pagamento, decadência, prescrição, exclusão, anistia, cobrança judicial. Imunidade e isenção – isenções:
unilaterais, bilaterais, subjetivas e objetivas. Incidência e não incidência. Bitributação e “BIS IN IDEM”.
Parafiscalidade e extrafiscalidade. Normas gerais de direito financeiro e tributário. Tributos e outras receitas
municipais. Impostos privativos – Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU): zona urbana – incidência,
alíquotas, base de cálculo e contribuintes, imposto sobre transmissão “inter vivos” de imóveis e de direitos reais
(ITBI), Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISS) Noções gerais de atendimento ao público e relações
interpessoais do trabalho. Constituição Federal de 1988 (Artigos nº 145 a 162). Código Tributário Nacional (Lei
nº 5.172/66, Artigos nº 113 a 150); Lei Orgânica do Município.
FISIOTERAPEUTA

Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas de função muscular.
Cinesiologia e Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e treinamento funcional. Indicação,
contra-indicação, técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia,
eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia,
fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas:
neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia; pneumologia; ginecologia e obstetrícia.
Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora. Instrumentos de medida e avaliação relacionados ao
paciente crítico ou potencialmente crítico. Estimulação precoce do paciente crítico ou potencialmente crítico.
Suporte básico de vida. Aspectos gerais e tecnológicos da Terapia Intensiva. Identificação e manejo de situações
complexas e críticas. Farmacologia aplicada. Monitorização aplicada ao paciente crítico ou potencialmente
crítico. Interpretação de exames complementares e específicos do paciente crítico ou potencialmente crítico.
Suporte ventilatório invasivo ou não invasivo. Técnicas e recursos de expansão pulmonar e remoção de secreção.
Fisiologia e biomecânica cárdio-pulmonar neonatal. Avaliação e monitorização do recém-nascido. Fisioterapia
aplicada nas patologias pulmonares no neonato. Fisioterapia aplicada nas patologias cardíacas no neonato.
Radiologia aplicada neonatologia. Técnicas Fisioterápicas aplicadas a neonatologia. Ética profissional. Conceitos
fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Visitas domiciliares, atividades coletiva, preventivas e com
estratégias saúde da família.
MECÂNICO
Conhecimentos e utilização adequada das ferramentas; Conhecimentos da norma de segurança; Explosão;
Óleos e lubrificantes; Motor; Transmissão; Suspensão; Ignição; Peças de reposição; Sistemas de medidas
utilizadas para as peças, roscas e parafusos; Conhecimentos básicos da função; Noções de Manutenção Geral.
MÉDICO CLÍNICO GERAL
SAÚDE COLETIVA E ÉTICA MÉDICA: Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde. Programa Saúde da
Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica.
Sistema de Planejamento do SUS. Ética médica, responsabilidade profissional e bioética. Assistência Médica em
Saúde do Adulto – Hipertensão Arterial. Diabetes Mellitus e doenças endócrinas. Doenças Cardiovasculares.
Doenças Reumáticas. Doenças renais. Doenças Pulmonares e Neurológicas. Doenças gastrointestinais e
hepáticas. Assistência Médica em Ginecologia e Obstetrícia – Pré-natal de baixo risco. Doenças da Gestação.
Câncer de Mama e Cérvico-uterino. Assistência Médica ao Idoso –. Assistência Médica em Pediatria –
Puericultura, doenças diarréicas, doenças respiratórias da infância. Assistência Médica em Doenças
Transmissíveis: doenças com notificação compulsória. Ansiedade e Depressão. Procedimentos médicoscirúrgicos. Procedimentos traumato-ortopédicos. Conduta de tratamento anti-acidentes com animais
peçonhentos. Doenças infecciosas e terapia antibiótica. Exames complementares invasivos e não-invasivos de
uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas.
MÉDICO DE SAÚDE MENTAL
SAÚDE COLETIVA E ÉTICA MÉDICA: Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde. Programa Saúde da
Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica.
Sistema de Planejamento do SUS. Ética médica, responsabilidade profissional e bioética. Saúde Mental
Comunitária: Definição; Diferenciação em relação à psiquiatria convencional; Saúde Mental no Brasil: Legislação
e portaria 224/MS; legislação no Estado do Paraná; recursos extra hospitalares e seus objetivos; Conhecimentos

gerais dos transtornos psiquiátricos a saber: Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de
substância psicoativa; Esquizofrenia e transtornos delirantes; Transtornos do humor; Transtornos alimentares;
Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes; Transtornos mentais de comportamentos
associados ao puerpério, não classificados em outros locais; Transtornos de personalidade e de
comportamentos em adultos; Transtornos hipercinéticos (infância e adolescência); Transtornos de conduta
(infância e adolescência); Transtornos mistos de conduta e emoção (infância e adolescência). Síndromes
comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos.
MÉDICO ESF
SAÚDE COLETIVA E ÉTICA MÉDICA: Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde. Programa Saúde da
Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica.
Sistema de Planejamento do SUS. Ética médica, responsabilidade profissional e bioética. Assistência Médica em
Saúde do Adulto – Hipertensão Arterial. Diabetes Mellitus e doenças endócrinas. Doenças Cardiovasculares.
Doenças Reumáticas. Doenças renais. Doenças Pulmonares e Neurológicas. Doenças gastrointestinais e
hepáticas. Assistência Médica em Ginecologia e Obstetrícia – Pré-natal de baixo risco. Doenças da Gestação.
Câncer de Mama e Cérvico-uterino. Assistência Médica ao Idoso –. Assistência Médica em Pediatria –
Puericultura, doenças diarréicas, doenças respiratórias da infância. Assistência Médica em Doenças
Transmissíveis: doenças com notificação compulsória. Ansiedade e Depressão. Procedimentos médicoscirúrgicos. Procedimentos traumato-ortopédicos. Conduta de tratamento anti-acidentes com animais
peçonhentos. Doenças infecciosas e terapia antibiótica. Exames complementares invasivos e não-invasivos de
uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas.
MÉDICO GINECOLOGISTA I
SAÚDE COLETIVA E ÉTICA MÉDICA: Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde. Programa Saúde da
Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica.
Sistema de Planejamento do SUS. Ética médica, responsabilidade profissional e bioética. Repercussões da
gravidez sobre o organismo, sistêmicas e do aparelho genital. Assistência pré-natal e puerpério. Propedêutica
da gravidez. Planejamento familiar. Doenças intercorrentes no ciclo grávido puerperal. Doença hemolítica
perinatal. Gravidez na adolescência. Doença hipertensiva específica da gravidez: pré-eclampsia e eclampsia.
Vulvovaginites. Endometriose, doença inflamatória pélvica. Infecção geniturinária. Oncologia ginecológica,
neoplasias benignas e malignas, propedêutica e tratamento. Síndrome do climatério e menopausa. Doenças
benignas e malignas da mama. Sangramento genital anormal, hemorragia uterina disfuncional. Doenças
sexualmente transmissíveis, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Abortamento. Gravidez ectópica.
Placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. Sexualidade humana, disfunção sexual e violência
sexual. Endoscopia Ginecológica (Videoisteroscopia e Videolaparoscopia). Incontinência urinária e prolapsos e
distúrbios do assoalho pélvico. Anatomia da pelve feminina e embriologia. Cirurgias ginecológicas, avaliações
pré-operatórias e tratamento pós-operatório. Dor pélvica e dismenorreia. Gestação de alto risco. Parto
conceitos, contratilidade uterina, mecanismo, estudo clínico e assistência.
MÉDICO PEDIATRA II
SAÚDE COLETIVA E ÉTICA MÉDICA: Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde. Programa Saúde da
Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica.

Sistema de Planejamento do SUS. Ética médica, responsabilidade profissional e bioética. PEDIATRIA GERAL E
NEONATOLOGIA: Aleitamento materno, Alimentação da criança e adolescente, Distúrbios alimentares e
carências nutricionais, Desnutrição, Obesidade, Desenvolvimento neuro-psicomotor, Desenvolvimento puberal,
Calendário Vacinal, Testes de Triagem Neonatal, Reanimação neonatal, Icterícia neonatal, Violência contra
criança. INFECTOLOGIA: Infecções congênitas, Doenças exantemáticas, Dengue, Tuberculose, Sepse,
Meningites. ALERGIA E IMUNOLOGIA: Imunodeficiências, Rinites e rinossinusites, Alergias Alimentares,
Anafilaxia. NEUROLOGIA: Crise convulsiva, Convulsão febril, Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor,
Transtorno do espectro autista. PNEUMOLOGIA: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquiolite, Asma
(diagnóstico, manejo ambulatorial e de crises), Pneumonias. CARDIOLOGIA: Cardiopatias congênitas,
Hipertensão arterial, Reanimação cardiorrespitória. ENDOCRINOLOGIA: Diabetes mellitus, Hipotireoidismo e
hipertireoidismo, Insuficiência adrenal, Puberdade precoce, Atraso puberal, Baixa estatura.
GASTROENTEROLOGIA: Diarreias agudas, Diarreias crônicas, Constipação, Doença celíaca, Doença do refluo
gastroesofágico, Hepatites virais, Parasitoses intestinais. NEFROLOGIA: Infecções do trato urinário,
Glomerulopatias, Distúrbios miccionais. ONCO-HEMATOLOGIA: Hemoglobinopatias, Anemias carências e
hemolíticas, Leucemia, Tumores sólidos, Hemofilia. REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA: Artrites e artralgias na
infância, Displasia de quadril, Artrite idiopática juvenil.
MÉDICO VETERINÁRIO I
Anatomia de animais domésticos. Fisiologia de animais domésticos. Histologia de animais domésticos.
Imunologia veterinária. Patologia dos animais domésticos. Doenças infecciosas e parasitárias dos animais de
companhia e de produção. Enfermidades de notificação obrigatória. Métodos de diagnóstico das enfermidades
infecciosas e parasitárias. Desenvolvimento de programas sanitários para controle e(ou) erradicação de
enfermidades de interesse médico veterinário. Clínica médica de animais de companhia, de produção e
selvagem. Clínica cirúrgica de animais de companhia, de produção e selvagem. Anestesiologia de animais de
companhia, de produção e selvagem. Inspeção dos alimentos de origem animal (legislação). Uso de
antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos em medicina veterinária. Doenças transmitidas por
alimentos de origem animal. Identidade e qualidade de alimentos de origem animal (legislação). Programas
sanitários vigentes. Vigilância sanitária internacional. Papel da OIE (Organização Mundial de Saúde Animal).
Bioterismo. Manejo dos animais. Principais doenças dos animais. Biossegurança.
MOTORISTA
Legislação e Sinalização de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro, seus anexos e atualizações. Decretos e demais
normas do COTRAN. Normas gerais de circulação e conduta. Conceitos e definições sobre segurança no trânsito.
Direção defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Noções de mecânica básica.
Princípios de manutenção de veículos. Tipos de óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento.
Manobras. Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando e manutenção do veículo. Manutenção
e reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle quilometragem
/combustíveis/lubrificantes. Segurança, Instrumentos e Controle. Uso de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI's). Regras de comportamento no ambiente de trabalho. Regras de hierarquias no serviço público. Regras
básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.
Zelo pelo patrimônio público. CIRCULAR ABNTNBR9735.
NUTRICIONISTA
Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e procedimentos
desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de

alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e
utensílios; Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química; Características organolépticas,
seleção, conservação, Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos; Higiene dos alimentos, parâmetros e
critérios para o controle higiênico-sanitário; Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e
avaliação de dietas normais e especiais; Leis da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades,
biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação; Nutrição maternoinfantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária; Gestação e lactação, nutrição do lactente e da
criança de baixo peso. Desnutrição na infância; Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco
de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má
nutrição proteico-calórica, anemias e carências nutricionais; Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em
programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional; Epidemiologia da desnutrição proteico-calórica.
Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias; Dietoterapia: princípios básicos e cuidados
nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista na EMTN; Modificação da dieta normal
e padronização hospitalar; Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, preparo e distribuição; Seleção
e classificação das fórmulas enterais e infantis; Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde –SUS;
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - princípios e diretrizes, controle social;
Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias:
situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos
sanitários e enfoque estratégico; Conhecimentos Gerais sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições
para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011;
Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão
do SUS e dá outras providências; PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema
Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica.
OPERADOR DE MÁQUINAS
Código de Trânsito Brasileiro e atualizações; Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário
com o público interno e externo e colegas de trabalho; Prevenção de acidentes e incêndio. Primeiros socorros.
Legislação de trânsito no seu todo conforme preceitua o Código Nacional de Trânsito Lei 9.503/97. Regras de
relações humanas adequadas ao trabalho. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR05; NR06,
NR11, NR12, NR15, NR17, NR18, NR23, NR26). Acidentes de Trabalho e Responsabilidade Civil e
Criminal; Condições Inseguras de Trabalho, Medidas de controle de Riscos; Planejamento e Organização da
tarefa; Identificação das Partes da Máquina; Lubrificação, Limpeza e Cuidados Básicos preventivos; Princípios de
Equilíbrio; Segurança do Equipamento e da Operação; Dispositivos de Segurança; Abastecimento, Regras de
operação. Inspeção visual dos níveis de óleo, água e painel de instrumentos; Lubrificação, elétrico, hidráulico,
transmissão, regulagem; Características, Componentes e Acessórios, A utilização correta de implementos e
acessórios; Impactos e Meio Ambiente.
PEDAGOGO SOCIAL
Fundamentos da educação. A relação educação e sociedade: dimensões filosófica, sociocultural e pedagógica.
Bases legais da educação nacional: Constituição da República, LDB (Lei 9.394/1996), Referencias Curriculares
Nacionais. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. A supervisão: concepção e prática. Funções
e responsabilidades do supervisor escolar: pedagógicas, administrativas, técnicas e político sociais. Liderança e
relações humanas no trabalho: tipos de liderança, mecanismos de participação; normas e formas organizativas

facilitadoras da integração grupal. Organização do trabalho na escola pública: articulação da ação supervisora
com as diferentes instâncias e agentes educativos na construção da cidadania e na melhoria da qualidade do
ensino. O papel político pedagógico e a organicidade do ensinar, aprender e pesquisar. A função social e cultural
da escola. A escola: a comunidade escolar e o contexto institucional e sociocultural. O processo de
planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto político-pedagógico da escola: concepção,
princípios e eixos norteadores. A gestão educacional decorrente da concepção do projeto político-pedagógico.
Planejamento Participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. A comunicação e a interação
grupal no processo de planejamento: constituição de equipes, encontros e avaliações sistemáticas, capacitação
de pessoal para o planejamento, constituição de grupos e estudo, aplicação de critérios na distribuição de
tarefas, articulação com outros grupos sociais. O currículo e a construção do conhecimento. O processo de
ensinoaprendizagem. Relação professor-aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Planejamento de ensino
em seus elementos constitutivos: objetivos e conteúdos de ensino; métodos e técnicas e a multimídia educativa
e a avaliação educacional. Metodologia de projetos: um caminho entre a teoria e a prática. Interdisciplinaridade
e globalização do conhecimento. Análise de dificuldades, problemas e potencialidades no cotidiano escolar em
sua relação com a sociedade concreta. Educação continuada dos profissionais da escola. A intencionalidade da
avaliação no processo de apropriação e produção do conhecimento. A participação social do jovem e do adulto
na sociedade contemporânea. Alternativas de trabalhos didáticos com jovens e adultos. A documentação
pedagógica (planejamento, registro, avaliação). Projeto Político Pedagógico. ECA Estatuto da Criança e
Adolescente. Medidas socioeducativas. Sistema Único de Assistência Social. Serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos. Benefícios eventuais do âmbito do: SUAS, PAIF e PAEF.
PROFESSOR
Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação
escolar); Concepção de desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia históricocultural; Projeto Político-Pedagógico; Currículo e organização do conhecimento; Didática de ensino;
Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolar; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB,
Lei 9394/1996 e suas alterações ); Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – Etapa da Educação Infantil e Etapa
do Ensino Fundamental (anos iniciais); Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90);
Lei Federal n.º 11.494/2007 – FUNDEB; Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove)
anos; Diretrizes Curriculares Nacionais pra a Educação Infantil; Normas e Princípios para a Educação Infantil no
Sistema de Ensino do Estado do Paraná – Deliberação 02/2014 CEE; Lei 13.005/2014 – Plano Nacional de
Educação – PNE; Lei nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência; Lei 12.764/2012 –
Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; Transtornos Globais do
Desenvolvimento; Transtornos Funcionais Específicos; A Teoria de Piaget sobre a linguagem e o pensamento da
criança; Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Jean Piaget; Saberes e Práticas da Inclusão na Educação
Infantil; Ética na Educação; Avaliações da Aprendizagem – MEC; Pedagogia de Projetos; A Teoria Histórico Cultural de Vygotsky; Tecnologias e Educação; Modalidades da Educação Básica; Lei 10.639/03; Lei 11.645/08.
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - Trabalho e educação; Educação e inclusão social; A didática e as tendências
pedagógicas: contribuições para a formação de professores; As tecnologias da educação e suas contribuições no
processo ensino-aprendizagem; Planejamento, currículo e avaliação do processo ensino-aprendizagem;
Legislação acerca da organização da educação no Brasil – LDB (Lei 9394/96); Organização e gestão do trabalho
escolar. O papel da educação infantil: interação e ação dos adultos. Autonomia, autoria e cooperação. Infância:
história, princípios, concepções e tendências atuais. A educação infantil segundo Vygotsky. O professor e o
desenvolvimento do currículo na educação infantil. Diversidade cultural e práticas infantis. Função social da

escola. Pensamento de Vygotsky. Concepções de aprendizagem. Planejamento da prática educativa. Avaliação
do processo de ensino e de aprendizagem. Avaliação da educação fundamental. Relações interativas em sala de
aula. Competências e habilidades. Pilares da educação para o século XXI. Lei nº 8.069/90 (ECA).
PSICÓLOGO II
A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas. Métodos e
técnicas de avaliação psicológica. Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e
patológico do psiquismo humano. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do
psiquismo. Psicologia Social e os fenômenos de grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização,
os grupos sociais e seus papéis. Psicologia institucional e seus métodos de trabalho. Psicologia na reforma
psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública. Teorias e técnicas psicoterápicas. Processo psicodiagnóstico. Terapia
na saúde mental. Psicologia do desenvolvimento. Psicologia da aprendizagem. Psicologia familiar: criança e
adolescente. Tratamento psicoterápico de portadores de HIV. Psicologia institucional e processo grupal. Código
de ética profissional do psicólogo. Política Nacional de Planejamento Familiar. Sistema Único de Saúde (SUS).
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Intersetorialidade; Interdisciplinaridade; multidisciplinariedade e
trabalho em rede. Política de Saúde Mental. Política sobre Drogas.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Noções de anatomia e fisiologia humana. Fundamentos de enfermagem: técnicas básicas; cálculo e dosagem de
medicações. Enfermagem médico-cirúrgica. Assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico. Atuação da
enfermagem na Central de Material. Noções de desinfecção e esterilização. Métodos de controle, seleção e
preparo de material para esterilização. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças crônicodegenerativas: diabetes, hipertensão arterial, doenças renais, doenças respiratórias. Assistência de enfermagem
a pacientes com doenças transmissíveis. Enfermagem materno-infantil: assistência da enfermagem à saúde da
mulher; pré-natal, parto e puerpério; prevenção do câncer-uterino; planejamento familiar; assistência de
enfermagem à saúde da criança; cuidados do recém-nascido; aleitamento materno; crescimento e
desenvolvimento; doenças mais frequentes na criança. Noções de Vigilância à Saúde. Conceito e tipo de
imunidade. Programa de imunização. Doenças de notificação compulsória. Assistência de enfermagem em
urgências e emergências. Noções de primeiros socorros. Ética e legislação. Visita domiciliária, ações educativas
e assistência de enfermagem a todos os usuários. Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde
(SUS).
TÉCNICO DESPORTIVO
Fundamentos da Educação Física. Planejamento, prescrição e orientação de programas de Educação Física
voltados para crianças, gestantes, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiência, crianças com
sobrepeso e obesidade. Planejamento, prescrição e orientação de programas de exercícios para Academia da
Terceira Idade (ATI). Desenvolvimento motor e sua aplicação em programas de Educação Física. Medidas e
avaliação em Educação Física. Anatomia e fisiologia do exercício. Lazer e Recreação. Organização de eventos
recreativos e esportivos. Esportes e regras oficiais. Conhecimento e treinamento nas diversas modalidades
desportivas.
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Manipulação e preparo de materiais odontológicos. Instrumental e equipamentos utilizados na clínica
odontológica. Controle de infecção cruzada e paramentação. Organização da clínica odontológica. Técnicas
preventivas para controle da cárie e doença periodontal. Noções de radiologia odontológica. Promoção de saúde

bucal, organização de programas coletivos e individuais de promoção de saúde bucal, fluorterapia, instrução de
higiene oral e educação para a saúde.
TELEFONISTA
Normas e habilidades de atendimento na área da telefonia: siglas e operações. Atuação da telefonista: voz,
interesse, calma e sigilo. Habilidades em operar equipamentos telefônicos e outros dispositivos nas
comunicações internas, locais e interurbanas. Definição de termos telefônicos. Noções do Sistema Central do
PABX. Habilidades na consulta às listas telefônicas ou agendas. Habilidades na comunicação: fraseologias
adequadas. Cuidados com o equipamento. Qualidade no atendimento ao cliente. Direitos e deveres do
profissional: ética, cidadania e relacionamento interpessoal.

