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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AO SEGUINTE CARGOS: 
Assessor Jurídico, Assistente Social, Assistente Social CREAS/CRAS, Bioquímico, Contador, Enfermeiro, 
Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico Clinico Geral, Médico Pediatra, Médico 
Ginecologista, Obstetra, Professor, Professor de Educação Física, Psicólogo, Psicólogo CRAS/CREAS, 
Técnico de Laboratório, Técnico de Enfermagem, Técnico em Epidemiologia, Técnico em Segurança do 
Trabalho. 

 
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 Jandaia do Sul. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AOS SEGUINTES CARGOS: 
Assistente de Educação infantil, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Educador Social, 
Eletricista de Manutenção de Veículos, Eletricista Predial, Encarregado de Turma, Fiscal de Obra, Fiscal 
de Tributos, Mecânico, Mecânico de Veículos Leves, Mecânico de Veículos Pesados e Máquinas, 
Motorista, Motorista de Ambulância, Motorista de Transporte escolar, Operador de Cadastro Único, 
Operador de Caminhão Munk, Operador de Máquinas, Operador de Mini Carregadeira Bobcat, Operador 
de Pá Carregadeira, Recepcionista. 

 
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 
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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 Jandaia do Sul. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AOS SEGUINTES CARGOS: 
Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Serviços Gerais da Educação, Coveiro, Funileiro, Gari, Jardineiro, 
Lavador de Veículos, Lixeiro, Margarida, Operário, Pedreiro, Pedreiro Auxiliar, Pintor de Paredes, 
Serviços Gerais – Feminino, Serviços Gerais – Masculino, Soldador, Vigia. 

 
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, Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais e Conhecimentos sobre o Município de Jandaia do Sul. 
 

ASSESSOR JURÍDICO 
DIREITO CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL: Constituição: conceito, classificação e evolução. Dos direitos e 
garantias fundamentais. Liberdades constitucionais. Direitos sociais e sua efetivação. Lei da Transparência (Lei 
n.º 12.527/2011). Poder constituinte: originário e reformador. Emenda, reforma e revisão constitucional. 
Cláusulas pétreas. Hermenêutica constitucional. Vigência, eficácia e validade das normas constitucionais e 
infraconstitucionais. Controle de Constitucionalidade. Controle concreto e abstrato de constitucionalidade. 
Habeas corpus, mandados de segurança, mandado de injunção e habeas data Organização do Estado 
Brasileiro. Federação brasileira: características, discriminação de competências na Constituição de 1988.  Dos 
Municípios: tratamento constitucional dos Municípios em geral; criação, extinção e transformação; bens, 
competência e autonomia dos Municípios. Intervenção nos Estados e Municípios. Organização municipal. 
Prefeito e Vice-Prefeito: competências, subsídios, incompatibilidades, responsabilidades. Câmara Municipal: 
composição, atribuições, subsídios, incompatibilidades, responsabilidades. Fiscalização do Município. 
Organização dos Poderes. Sistema de freios e contrapesos. Poder Legislativo: organização, funcionamento e 
atribuições. Processo legislativo: espécies normativas, procedimentos, atos e fases. Orçamento e fiscalização 
orçamentária e financeira. Tribunal de Contas do Estado. Poder Executivo: organização e funcionamento. 
Poder Judiciário: organização, funcionamento e competências. Disciplina constitucional da Administração 
Pública. Tratamento constitucional dos servidores públicos. Seguridade Social: Saúde, Previdência Social e 
Assistência Social. Ordem econômica e financeira. Disposições constitucionais sobre tributação e orçamento 
público. Intervenção do estado no domínio econômico. Lei Orgânica do Município de (...). Estatuto dos 
Servidores do Município de (...). 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: 
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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. 
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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. Ergonomia e Meio Ambiente de Trabalho. Normas 
Gerais e Especiais de Tutela do Trabalho. Proteção do Trabalho da Mulher. Proteção à Maternidade. Proteção 
do Trabalho do Menor.  Responsabilidade Civil-Trabalhista. Acidente de Trabalho. Assédio. Indenização por 
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Dano Material, Moral e Estético. Dano Coletivo. Prescrição e Decadência dos direitos trabalhistas e 
previdenciários. Direito Coletivo do Trabalho. Conflitos Coletivos. Acordos e Convenções Coletivas. Arbitragem 
e Mediação. Organização Sindical. Princípios. Unicidade Sindical. Receitas Sindicais. Sindicalização dos 
Servidores Públicos. Direito de Greve. Greve do Servidor Público. Aplicação dos direitos e deveres dos 
trabalhadores gerais aos servidores públicos. 

ASSISTENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – Introdução, Formação pessoal e Social e 
Conhecimento de Mundo (Movimento, Música, Artes visuais, Linguagem oral e escrita, Natureza e Sociedade 
e Matemática; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 9394/1996); Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) – Etapa da Educação Infantil; Os estágios de desenvolvimento cognitivo da criança (estágio-
sensório-motor, estágio - pré-operatório); Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8069, de 
13/07/90; Diretrizes Curriculares Nacionais pra a Educação Infantil (Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 
2009); Lei 13.005/2014 – Plano Nacional de Educação – PNE; Lei nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência; Importância do cuidar, educar e brincar para o desenvolvimento da criança na 
educação infantil; Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil – MEC; procedimentos 
adequados à criança de 0 a 5 anos, referente à saúde, alimentação e higiene; Normas e Princípios para a 
Educação Infantil no Sistema de Ensino do Estado do Paraná – Deliberação 02/214 CEE. 
 

ASSISTENTE SOCIAL 
Fundamentos do Serviço Social. Instrumentos e técnicas de intervenção, planejamento, administração, 
execução e sistematização do trabalho profissional. A prática profissional do assistente social na instituição e 
análise institucional. Estudo social. Laudos, relatórios e pareceres sociais. Pesquisa social e produção de 
conhecimento em Serviço Social. Elaboração de projetos de intervenção do Serviço Social. Assessoria em 
Serviço Social. Supervisão em Serviço Social. O projeto ético-político do Serviço Social. Código de Ética 
Profissional. Lei de Regulamentação da Profissão. Resoluções do Conselho Federal de Serviço Social sobre o 
exercício profissional. Direitos Humanos e Serviço Social. Políticas sociais e relação Estado/sociedade. Contexto 
atual e o neoliberalismo. A questão social e a conjuntura brasileira. Movimentos sociais. Política Social e 
planejamento. Planejamento estratégico, planos, programas e projetos. Avaliação de programas e políticas 
sociais. Instâncias públicas de controle social democrático. Gestão Social. Seguridade Social. Política Nacional 
de Assistência Brasileira (PNAS) e Lei 8.742/93 - Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Lei 8.080/90 -  Lei 
Orgânica de Saúde (LOS), Sistema Único de Saúde (SUS) e agências reguladoras; Política Nacional de Drogas, 
Política Nacional de Saúde Mental e a Lei 10.216/2001 - Lei Paulo Delgado; Política Nacional do Idoso e Estatuto 
do Idoso. A Lei Maria da Penha. Serviço Social e Família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares. 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Formas alternativas de resolução de conflitos. Saúde do 
trabalhador e a intervenção do Serviço Social. Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
Intersetorialidade; interdisciplinaridade; multidisciplinariedade e trabalho em rede. Constituição Federal de 
1988 – Título II – Dos direitos e garantias fundamentais. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 
Técnicas e Instrumentos de intervenção profissional. Trabalho com grupos. 

ASSISTENTE SOCIAL CREAS/CRAS 
O processo de trabalho do Serviço Social: aspectos teórico-metodológicos e ético-políticos; instrumentalidade; 
estratégias de ação do Serviço Social; dimensões da competência profissional - planejamento, execução, 
pesquisa; a legislação profissional; a atuação do assistente social na esfera estatal; ética e direitos humanos. 
As políticas sociais e o Serviço Social: organização e operacionalização das políticas sociais; o trabalho do 
assistente social com os diferentes segmentos da população em situação de vulnerabilidade social e de 
pobreza no campo das políticas sociais setoriais e por segmentos; interdisciplinaridade e os novos sujeitos 
sociais: conselhos de direitos e a rede social. Política Nacional de Assistência Social; SUAS - Sistema Único da 
Assistência Social; Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Família, Rede, Laços e Políticas 
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Públicas; Violência Doméstica; Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente; Código de Ética 
Profissional do Assistente Social; Programas Governamentais de Transferência de Renda. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Comunicações internas, cartas, requerimentos, protocolo, expedição e distribuição de correspondência. 
Estrutura e funcionamento de um órgão público. Gestão e planejamento de atividades: melhoria de processos. 
Redação e correspondência oficial: formas de tratamento e abreviações. Organização de Agenda. Material de 
Escritório. Técnicas de Serviços de Escritório. Documentação: conceituação, importância, natureza, finalidade, 
característica, normalização. Arquivo: conceito, importância, organização, transferência. Sistemas e métodos 
de arquivamento. Noções de recebimento e transmissão de informações. Noções básicas de relações humanas 
no trabalho e atendimento ao público. Sigilo Profissional. Ética profissional. Noções básicas de informática: 
Características e conceitos de sistemas operacionais. Edição de textos, planilhas e apresentações no Microsoft 
Office. Organização e manipulação de arquivos e pastas. Conceitos e rotinas de backup. Armazenamento de 
dados na nuvem. Instalação, manutenção e uso de softwares e hardwares. Conceitos de aplicativos Desktop e 
Web. Pesquisa no Windows e na Internet. Procedimentos de segurança. 

AUXILIAR DE COZINHA 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; 
Organização do local de trabalho;  Noções básicas de preparação de alimentos;  Coleta e armazenamento e 
tipos de recipientes;  Materiais utilizados na limpeza em geral; Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches 
e refeições em geral;  Guarda e conservação de alimentos;  Controle de Estoque de Material de Limpeza e de 
cozinha;  Relatório de pedidos de materiais de consumo, limpeza e gêneros alimentícios;  Higiene Pessoal, 
ambiental e de materiais de consumo. Noções básicas de limpeza. 

AUXILIAR DE FARMÁCIA 
Noções de administração de estabelecimento de saúde. Noções de organização e funcionamento de farmácia. 
Noções de estoque de medicamentos. Dispensação de medicamentos. Preparação de fórmulas. Noções 
básicas de farmacotécnica. Noções de farmacologia. Noções de higiene e segurança. Portaria 344/98 – SVS/MS 
(12/05/1998). Pesos e medidas. Vias de introdução e eliminação de medicamentos. Operações farmacêuticas. 
Processos usados na farmácia para preparar o medicamento. Solubilidade dos medicamentos. Noções de 
hipotermia. Incompatibilidade medicamentosa. Sistemas fundamentais e métodos de cálculos farmacêuticos. 
Cálculos de formulação para o aviamento de prescrição. Noções de administração de recursos materiais. 
Qualidade no atendimento ao público: comunicabilidade, apresentação, interesse, presteza, eficiência, 
tolerância, descrição, conduta e objetividade. Trabalho em equipe: personalidade e relacionamento, eficácia 
no comportamento. Promoção de biossegurança nas ações de saúde. Administração de farmácia. Legislação, 
controle de qualidade e dispensação de produtos farmacêuticos e correlatos. Orientação quanto ao uso 
correto de medicamentos. Controle e distribuição de medicamentos e materiais. Prazo de validade e sinais de 
instabilidade. Armazenamento de medicamentos. Sistema de distribuição de medicamentos. Medicamentos 
de controle especial Portaria 344/98 SVS/MS de 12.05.1998. Dispensação de Produtos Farmacêuticos e 
correlatos. Armazenamento e Conservação de medicamentos e produtos. Noções de Organização e 
Funcionamento de Farmácias (Portarias). Conceitos Fundamentais do Sistema Único de Saúde. Ética no 
exercício profissional. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 
Auxiliar de serviços gerais: Conhecimentos sobre a limpeza de ambientes nas repartições públicas municipais; 
limpeza de dependências de circulação, dependências de trabalho e dependências sanitárias; conhecimentos 
sobre a prática de limpeza de pisos, assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças, mobiliário, em geral; 
conhecimentos sobre produtos químicos, bioquímicos e orgânicos para execução das limpezas antes 
relacionadas; normas de segurança nos serviços de limpeza, inclusive acerca do uso de materiais e 
equipamentos e proteção individual; conhecimentos de serviços de copa (preparação de café, chás, sucos, 
etc); conhecimentos relacionados ao programa de alimentação escolar – cozinhas, produção de refeições para 
os alunos, produtos alimentícios, guarda e estocagem de produtos alimentícios; formas e procedimentos para 
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servir (café, chás, água, sucos, etc) no ambiente de trabalho; conhecimentos relacionados ao lixo, sua 
classificação, separação, coleta e destino adequado; Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Serviços 
de copa e cozinha, na limpeza e manutenção de ambientes internos; conhecimentos acerca do reparo de cafés, 
chás e outras bebidas servidas no ambiente de trabalho e conhecimentos acerca dos serviços de copa e 
cozinha, inclusive de preparo e distribuição da alimentação escolar, nas escolas da rede municipal de ensino; 
conhecimentos sobre a limpeza de dependências sanitárias, pisos, assoalhos, móveis, equipamentos, inclusive 
de informática; Realização de serviços gerais, com utilização de equipamentos e instrumentos de pouca 
complexidade, nas atividades de urbanismo, limpeza pública, limpeza de logradouros e praças, ajardinamento, 
manutenção e conservação de vias públicas; manutenção e conservação e trabalhos de recuperação em 
rodovias municipais; limpeza de bueiros, “bocas-de-lobo”; ações emergenciais na ocorrência de intempéries; 
ajardinamento; execução de pequenas obras de infraestrutura urbana ou rodoviária, bem como sua 
recuperação (bueiros, pontilhões, etc); ferramental, instrumentos e equipamentos utilizados nas atividades 
descritas anteriormente; conhecimentos sobre normas técnicas e de segurança aplicáveis ao exercício das 
atribuições do cargo, inclusive acerca dos equipamentos de proteção individual (EPI); conhecimentos básicos 
inerentes ao respeito e atenção aos colegas de trabalho, às autoridades, aos munícipes; conhecimentos sobre 
a área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. 
Conhecimentos sobre o relacionamento com os demais servidores públicos municipais, com autoridades 
municipais, com os munícipes; conhecimentos acerca das responsabilidades relacionadas com o exercício das 
atribuições do cargo; outros conhecimentos para a execução das atividades pertinentes às características e à 
especificidade do cargo. 

BIOQUÍMICO 
Análises bioquímicas do sangue, da urina e outros meios biológicos. Compostos nitrogenados não proteicos. 
Proteínas, lipídeo e seu fracionamento. Glicídios. Provas especiais de exploração da função hepática. Provas 
especiais de exploração de função renal. Eletrólitos. Correlação de resultados bioquímicos com a 
fisiopatologia. Bioquímica do líquor. Enzimologia clínica. Biossegurança em laboratório de análises clínicas. 
Órgãos hematopoiéticos, eritropoese, leucopoiese, fisiopatologia dos eritrócitos. Coagulação sanguínea: 
mecanismos e provas. Análises hematológicas de rotina laboratorial, hemograma, orientação interpretativa 
dos resultados. Estudos das anemias, leucemias e síndromes hemorrágicas. Bases gerais da resposta 
imunológica. Características e mecanismos funcionais das células e órgãos de defesa, dos anticorpos, do 
sistema complemento, das citocinas. Ativação dos linfócitos. Imunologia aplicada: hipersensibilidades, 
autoimunidade, tumores, imunodeficiências, imunoprofilaxia. Principais reações sorológicas na rotina de 
imunologia clínica: fixação do complemento, soroaglutinação, hemaglutinação, neutralização, precipitação, 
imunofluorescência e ensaios imunoenzimáticos, técnicas e métodos de diagnóstico. Infecções bacterianas de 
interesse clínico. Morfologia, patogenia, metabolismo e aspectos relacionados às bacterias que influenciam na 
sua virulência. Métodos para isolamento e identificação dos principais agentes causadores de infecções a partir 
de diversos materiais biológicos, dando ênfase nos agentes bacterianos. Estudo dos protozoários e helmintos: 
ciclo evolutivo, morfologia, patogenia e diagnóstico. Colheita e conservação do material biológico. Preparo de 
reativos e corantes. Métodos específicos que permitam o diagnóstico laboratorial de protozoários intestinais, 
teciduais, sanguíneos e helmintos. Coprológico funcional. Exame físico-químico e sedimentoscopia qualitativa 
e quantitativa da urina. Controle de qualidade em análises clínicas. Legislação do SUS – Sistema Único de 
Saúde. 
 

CONTADOR 
DIREITO CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL: Dos direitos e garantias fundamentais. Dos Municípios: a criação, 
incorporação, fusão e desmembramento dos Municípios. Da Administração Pública. Dos Servidores Públicos. 
Disposições constitucionais sobre tributação e orçamento público. Da Ordem Social. Seguridade Social: Saúde, 
Previdência Social e Assistência Social. DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública direta e indireta. 
Princípios do direito administrativo. Atos administrativos. Licitação pública. Contratos administrativos. 
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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. DIREITO FINANCEIRO: 
Receita Pública: conceito, classificação e características. Repartição das receitas tributárias. Federalismo fiscal. 
Despesa pública: conceito, classificação e características. Despesas obrigatórias, constitucionais, legais e 
facultativas. Despesas com pessoal (Constituição Federal de 1988 e Lei de Responsabilidade Fiscal). Orçamento 
Público: conceito, origem, regime jurídico do orçamento público, Direito Constitucional orçamentário, 
princípios orçamentários. Leis orçamentárias: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 
Orçamentária Anual. O orçamento público na Lei n. 4.320/64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tramitação 
legislativa do orçamento público. Fiscalização financeira e orçamentária: tipos de controle; controle interno e 
externo. Transferências voluntárias. Regime Jurídico dos Precatórios judiciais. Tribunais de Contas: 
competência dos Tribunais de Contas, organização e função.  
CONTABILIDADE GERAL E AVANÇADA: Princípios, convenções e postulados contábeis. Patrimônio. 
Composição, conceitos, registro, estrutura e mensuração dos itens patrimoniais (Ativo, Passivo e Patrimônio 
Líquido). Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Balancete de Verificação. Apuração de 
Resultados. Escrituração de operações típicas. Livros de escrituração: diário e razão. Sistematização e 
contabilização das operações comerciais. Estoques e custo das vendas: conceito, cálculo, apuração, 
contabilização, critérios e métodos de avaliação. Provisões Ativas e Passivas: conceito, cálculo e contabilização. 
Depreciação, amortização e exaustão: conceito, cálculo e contabilização. Grupos de contas patrimoniais 
conforme Lei Federal nº 6.404/1976 e alterações posteriores. Elaboração, análise, interpretação e 
obrigatoriedade das demonstrações contábeis. Balanço Patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. 
Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 
Demonstração dos Fluxos de Caixa. Notas Explicativas às demonstrações contábeis. Funções da contabilidade 
de custos, financeira e gerencial. Sistemas e métodos de Custeio: conceitos, cálculos, mensuração e 
contabilização. Análise vertical e horizontal (Mensuração de ativos e passivos). Processos de incorporação, 
fusão, cisão e extinção de empresas: conceitos legais, societários, contábeis e fiscais. Redução ao valor 
recuperável de ativos. Mensuração do valor justo. Ajuste a valor presente.  
CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto, campo de aplicação, objetivos e função social. Princípios de 
Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público emanadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade. Lei Federal nº 4.320/1964 e alterações posteriores. Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei 101/00). Receita Pública: conceito, classificação, receita orçamentária, receita extraorçamentária, receita 
intraorçamentária, previsão, lançamento, arrecadação, recolhimento, contabilização. Receita de dívida ativa. 
Despesa Pública: conceito, classificação, despesa orçamentária, despesa extraorçamentária, despesa 
intraorçamentária, fixação, empenho, liquidação, pagamento. Restos a pagar ou resíduos passivos. Patrimônio 
Público: Conceito e composição, Bens públicos, variações patrimoniais. Demonstrações Contábeis Aplicadas 
ao Setor Público. Conceitos. Aspectos Legais. Estrutura. Elaboração e Análise. Balanços Orçamentário, 
Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais. Lei 8666/93 (Lei de Licitações) e suas 
alterações. Lei 10520/02 (pregão presencial) e suas alterações. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
(PCASP): Conceito, Objetivo e Estrutura. 
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica do Município. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Plano de 
Cargos e Salários. Sistema Tributário do Município. 

COVEIRO 
Ferramentas utilizadas; Tipos de sepulturas; A exumação; O enterro; Edificações; Funções; Preparo de 
concretos e argamassas; Revestimento: chapisco, emboço e reboco; Uso de EPIs; Prevenção de Acidentes; 
Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. 

EDUCADOR SOCIAL 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n.º 8.069/90). Noções básicas da Lei Maria da Penha (Lei 
Federal n.º 11.340/06). Estatuto do Idoso (Lei Federal n.º 10.741/03). Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF). Política Nacional de Assistência Social. Lei 
8.742/93 – Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Concepção 
de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Noções básicas sobre direitos sociais e políticas 
públicas: saúde, previdência social e educação. Lei 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
Consituição Federal de 1988 – Título II - Dos direitos e garantias fundamentais. Lei 13.257/2016 - Lei da 
Primeira Infância. Programas de Transferências de Renda. Cadastro Único. Tipificação Nacional dos Serviços 
Sócio assistenciais. Trabalho Social com famílias. 

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
Funcionamento do motor; Motores com vários cilindros; Magnetismo; Manutenção, escolha e cuidados com 
baterias; Montagem de um gerador e de um motor; Avarias de um motor de partida; Gerador e regulador; As 
ligações elétricas num veículo; Tipos e defeitos do sistema de ignição; Limpadores e lavadores de para-brisas; 
Procedimentos para montar seu próprio auto elétrico; Combustão; Injeção eletrônica de combustível; Sistema 
IAW-G6/G7 Digiplex e Microplex; Descrição do Sistema SPI G7 Digiplex; Roteiros para revisão dos subsistemas 
(Check-up) ; Controle de emissões de gases; Utilização do Multijet; Uso de um analisador de gases; Uso de um 
multímetro automotivo; Operação e uso do scanner kaptor 2000; Montagem e desmontagem de dínamo e 
alternador. 

ELETRICISTA PREDIAL 
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. 

ENCARREGADO DE TURMA  
Interpretar desenhos, esquemas e especificações na área da construção civil. Coordenar equipes de limpeza 
pública, capinação, poda de árvores, pintura de guias, reparos de calçadas, etc. Coordenar equipes de 
manutenção de próprios municipais incluindo serviços de pedreiro, manutenção elétrica e hidráulica. 
Coordenar equipes de serviços de recapeamento e manutenção do pavimento asfáltico. Coordenar equipes 
de manutenção, limpeza e serviços gerais do Cemitério. Coordenar equipes de manutenção mecânica e elétrica 
de máquinas pesadas, caminhões e veículos diversos. Distribuir, orientar e supervisionar os serviços da equipe 
de trabalho.Participar da instalação do canteiro de obras, definindo locais físicos, conforme projeto, compondo 
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equipes, distribuindo tarefas e acompanhando a realização das mesmas. Providenciar os recursos materiais 
necessários a execução dos serviços. Executar trabalhos pertinentes a construção de obras e manutenção de 
instalações. Zelar pelo cumprimento dos regulamentos e normas da instituição inclusive quanto à higiene e 
segurança do trabalho. Elaborar e emitir relatórios das atividades desenvolvidas. Elaborar orçamentos dos 
trabalhos a serem desenvolvidos, quando solicitados pelos superiores. Controlar o estoque de materiais, 
equipamentos e instrumentos necessários à realização do trabalho, verificando a qualidade, a quantidade e as 
condições de armazenagem. Acompanhar a realização do trabalho, solucionando problemas, redistribuindo 
tarefas, remanejando pessoal, controlando qualidade e quantidade do trabalho realizado, com o fim de 
possibilitar o cumprimento do cronograma e das especificações técnicas do projeto. 

ENFERMEIRO 
Lei do exercício profissional; Código de ética dos profissionais de Enfermagem; Bioética; Legislação em 
enfermagem; Administração em enfermagem; Sistematização da assistência de enfermagem; Risco 
ocupacional relacionado à exposição de agentes biológicos; Materiais e equipamentos para urgência e 
emergência; Triagem e classificação de risco; Técnicas de enfermagem; Assistência de enfermagem na infusão 
de drogas nas urgências e emergências; Assistência de enfermagem a adultos e crianças nas urgências e 
emergências de distúrbios respiratórios, cardiovasculares, circulatórios, hematológicos, metabólicos, renais, 
neurológicos, musculoesqueléticos; Assistência de enfermagem nas emergências obstétricas: trabalho de 
parto normal e apresentação distócica, hipertensão, hemorragia, abortamento; Assistência de enfermagem às 
vítimas de violência sexual; Assistência de enfermagem ao recém-nascido; Suporte básico e avançado de vida; 
Assistência de enfermagem no transporte de pacientes críticos; Assistência de enfermagem em acidentes com 
múltiplas vítimas; Assistência de enfermagem nas urgências traumáticas no adulto, criança e gestante: 
traumatismo crânio-encefálico, raquimedular, partes moles, abdominal, genitourinário, fraturas expostas, 
fraturas de coluna, de membros; Intoxicações exógenas; Assistência de enfermagem em urgências 
psiquiátricas: tentativa de suicídio, depressão, agitação psicomotora; Assistência de enfermagem nas injúrias 
ambientais: queimaduras, acidentes ofídicos, picadas de insetos, aranhas e escorpiões, acidentes provocados 
por animais aquáticos peçonhentos e traumatizantes; Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, 
afogamento, parada cardíaca associada ao trauma, choque elétrico e eletrocussão, emergências 
cardiotoxicológicas; Atendimento pré-hospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma, transporte do 
politraumatizado, cinemática do trauma, epidemiologia do trauma, prevenção do trauma, resgate veicular; 
Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual e coletivo; Biossegurança; Lei 8.080/90 de 
19/9/1990 e suas alterações; Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta 
tecnicamente as urgências e emergências; Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política 
Nacional de Atenção às urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde; Portaria 
nº 1863/GM, do Ministério da Saúde, de 29/9/2003: Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser 
implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão; Portaria 
nº 1864/GM, do Ministério da Saúde, de 29/9/2003: Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política 
Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de 
Urgência em municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU – 192. Guia Prático do Programa de 
Saúde da Família (Ministério da Saúde). Política Nacional de Atenção Básica (2012) (Ministério da Saúde). Leis 
8.080/1990 (condições para a promoção e recuperação da saúde). Decreto nº 7.508/2011 (Regulamenta a Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS). 

ENGENHEIRO CIVIL 
Projetos de obras civis: arquitetônicos, estruturais , fundações, instalações elétricas e hidro-sanitárias, 
prevenção contra incêndio, drenagem urbana e pavimentação. Elaboração de termos de referência e projetos 
básicos . Compatibilização de projetos e metodologia BIM. Especificação de materiais e serviços: caderno de 
encargos. Planejamento e programação de obras: orçamento e composição de custos unitários, parciais e 
totais, BDI e encargos sociais – levantamento de quantidades. Planejamento e cronograma físico-financeiro – 
PERT-COM e histograma de mão de obra. Operação e controle de obra, procedimentos gerenciais e 
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acompanhamento de obras. Construção: organização do canteiro de obras – execução de fundações (diretas 
e profundas). Estruturas de contenção. Alvenaria, estruturas e concreto, aço e madeira, coberturas e 
impermeabilização, esquadrias, pisos e revestimentos, pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade e 
telefonia). Fiscalização: acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.), 
controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro 
etc.), controle de execução de obras e serviços, traços e consumo de materiais. Noções de pavimentação de 
vias, terraplenagem e drenagem, de hidráulica, de hidrologia de topografia, mecânica dos solos e geotecnia. 
Legislação e engenharia legal. Noções de segurança do trabalho, principais NBRs. Informática aplicada à 
engenharia (Excel, Word, AutoCAD). 

FARMACÊUTICO 
Farmacologia: Farmacocinética - Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas; Farmacodinâmica - 
Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Classificação dos medicamentos; 
Toxicologia; Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso 
Racional de Medicamentos; Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; Aspectos de 
biossegurança em farmácias; Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Estudos de utilização de 
medicamentos; Farmacoterapia baseada em evidências. Seleção de Medicamentos: Conceitos Gerais; 
Farmacoeconomia; Padronização de Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de 
Informações de Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica. Medicamentos Sujeitos a Controle 
Especial: Controle de Psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais (Legislação e Dispensação); Portaria 
344/98 e suas atualizações; Medicamentos de referência, similares e genéricos. Farmacotécnica e Tecnologia 
Farmacêutica: Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas Práticas de Fabricação de Produtos 
Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis: Reconstituição, Diluição, Fracionamento e Estabilidade 
de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações de Grande volume; Cálculos em 
farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização. Controle de Qualidade: Controle de Qualidade 
de Matérias-primas e Produtos Farmacêuticos - Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e 
microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar. Ética Profissional: Legislação Sanitária 
aplicada à Farmácia. A organização Jurídica da profissão Farmacêutica. Histórico da profissão farmacêutica no 
Brasil e no mundo. Conceitos básicos em Ciências Farmacêuticas. Política de Medicamentos. História da Saúde 
Pública no Brasil. O SUS. Epidemiologia: Determinações Sociais do Processo Saúde/Doença e Aspectos 
Epidemiológicos. Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Doenças de Notificação Compulsória. 
Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Noções de controle de infecção hospitalar. Licitação e 
Aquisição de Produtos Farmacêuticos: Administração de Farmácia dispensação, aviamento de receitas, 
controle de estoque de medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos; Boas práticas de armazenamento 
e estocagem de medicamentos; Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; 
Controle e planejamento de Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; Consumo Médio Mensal, 
Ponto de Requisição, Estoque Mínimo e Estoque Máximo Curvas ABC/XYZ; Sistemas de Distribuição e 
Dispensação de Medicamentos. 
 

FISCAL DE OBRA 
Segurança e Ordem Pública. Licenciamento dos Estabelecimentos Industriais, Comerciais e Prestadores de 
serviços. Fundamentos técnicos e legais da construção civil; A função do Fiscal de Posturas. Auto de Infração. 
Auto de Apreensão. Tributos Municipais. Fiscalização, infrações e penalidades; Noções de Direito Municipal. 
Código de Fiscalização e Posturas. Código Municipal de Obras e Edificações. Código Tributário Municipal; Plano 
Diretor, Lei Orgânica do Município. 
 

FISCAL DE TRIBUTOS 
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 
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(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). Código Tributário Municipal. Código de Postura Municipal; Lei 
Orgânica do Município.  

FONOAUDIÓLOGO 
Audição: - Anatomia e fisiologia da audição; - Desenvolvimento normal da audição e da linguagem; - Avaliação 
auditiva no adulto e na criança; - Inspeção do meato acústico externo, audiometria, imitância acústica 
(fundamentos, técnicas, interpretação de resultados, patologias, conduta e discussão de casos); - Triagem 
auditiva em escolares; - Avaliação eletro fisiológica EOA, BERA; - Processamento auditivo central; - Aparelhos 
auditivos: Princípios gerais na indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos. Voz: - Anatomia e 
fisiologia dos órgãos envolvidos na fonação; - Desenvolvimento da fonação; - Avaliação perceptual e acústica 
da voz; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias funcionais; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias presentes 
na infância e terceira idade; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias neurológicas; - Atuação fonoaudiológica 
nas sequelas de cirurgia de cabeça e pescoço. Linguagem: - Desenvolvimento da linguagem oral na criança; - 
Desenvolvimento da linguagem escrita; - Percepção auditiva e de fala. Fundamentos da linguística; - Atuação 
fonoaudiológica nos distúrbios de linguagem escrita; - Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e 
linguagem relacionados ao crescimento e desenvolvimento; - Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala 
e linguagem relacionados ás lesões cerebrais. Motricidade Oral: - Crescimento maxilofacial; - Amadurecimento 
das funções orofaciais; - Sistema estomatognático; - Aleitamento materno no desenvolvimento da motricidade 
oral; - Acompanhamento fonoaudiológico em pacientes portadores de fissura lábio palatal; - Disfagia avaliação 
e tratamento. 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. 

FUNILEIRO  
Processo de desamassamento de superfícies; Pintura automotiva; Processo de acabamento de superfícies; 
Montagem e desmontagem de carrocerias; Remoção parcial ou total da carroceria; Montagem do esquadro 
hidráulico; Montagem da plataforma de alinhamento; Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, 
conservação, descarte e impactos ambientais; Processo de Soldagem Oxiacetilência; Processo de soldagem 
ponto por resistência; Soldagem de chapas de aço; montagem de carrocerias e equipamentos. 

GARI 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções básicas de 
higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do 
trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de 
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de gari. Noções básicas de 
atendimento ao público. 
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JARDINEIRO  
Identificação de plantas e meio ambiente; Preparação e melhoria do solo; Materiais de jardinagem; Preparar 
a área para implantação de jardins; Canteiros para receber as mudas, Variedades de gramíneas; Técnica de 
multiplicação de plantas ornamentais; Preparo dos vasos; Plantas invasoras; Preparo de caldas caseiras; Tipos 
de podas; Formas de irrigação e adubação de jardins; Fundamentos básicos na prestação de serviços em 
jardinagem. 

LAVADOR DE VEÍCULOS 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções básicas de 
higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do 
trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de 
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de lavador. 

LIXEIRO 
Primeiros Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Relações humanas no trabalho. Noções de 
Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. Equipamentos de Segurança (E.P.I. e E.P.C.). 
Conhecimentos básicos sobrea rotina do trabalho, compatível com a função. Noções de serviços de coleta de 
lixo, manutenção delimpeza de ruas e estradas; serviços braçais; transportes de lixo e entulho; uso e cuidados 
com materiais de limpeza e higiene, detergente, desinfetante; prevenção de acidentes no trabalho; 
Gerenciamento de resíduos sólidos, líquidos e pastosos; Reciclagem; Noções de qualidade e produtividade na 
área. Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais. 
Organização do local de trabalho; Comportamento no local de trabalho; Outros assuntos relacionados 
diretamente com a área de atuação do cargo e ética no trabalho; Convivência com os superiores, com os 
colegas de trabalhos e com o público; Bom trato com os bens públicos. Ética e Cidadania: direitos e deveres 
do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Relações 
humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. Conhecimentos 
básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
 

MARGARIDA 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções básicas de 
higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do 
trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de 
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de gari. Noções básicas de 
atendimento ao público. 

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. 

MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES  
Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, higiene 
e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de 
trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros 
socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Código 
Nacional de Trânsito – Lei Federal nº 9.602, de 21/01/98 (Legislação de Trânsito). A prova versará sobre 
questões de rotina do trabalho do cargo, incluindo normas e métodos de segurança no trabalho, noções 
fundamentais de mecânica, em especial em motores a diesel 

MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS 

Uso e cuidados com ferramentas, máquinas e equipamentos; Conhecimentos geral e específico das técnicas 

de lubrificação de veículos automotores; manutenção de máquinas, abastecimento, lubrificação e emprego de 
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graxas; Sistema de freios: conserto, troca e recuperação; Sistema de suspensão: conserto, troca e recuperação; 

Sistema elétrico: conserto, troca e recuperação; Sistema de injeção eletrônica; Sistema de ventilação, ar 

condicionado e portas elétricas; sistema de arrefecimento: conserto, troca e recuperação; Identificação de 

peças e suas finalidades; Atualização de tecnologia inerente à profissão de mecânico; Procedimentos para 

atender socorros, utilização de guinchos; Noções de segurança no trabalho e prevenção de acidentes. 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde. 
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional 
de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 
8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Ética médica, 
responsabilidade profissional e bioética. Assistência Médica em Saúde do Adulto – Hipertensão Arterial. 
Diabetes Mellitus e doenças endócrinas. Doenças Cardiovasculares. Doenças Reumáticas. Doenças renais.  
Doenças Pulmonares e Neurológicas. Doenças gastrointestinais e hepáticas.  Assistência Médica em 
Ginecologia e Obstetrícia – Pré-natal de baixo risco. Doenças da Gestação. Câncer de Mama e Cérvico-uterino. 
Assistência Médica ao Idoso –. Assistência Médica em Pediatria – Puericultura, doenças diarréicas, doenças 
respiratórias da infância. Assistência Médica em Doenças Transmissíveis: doenças com notificação 
compulsória. Ansiedade e Depressão. Procedimentos médicos-cirúrgicos. Procedimentos traumato-
ortopédicos. Conduta de tratamento anti-acidentes com animais peçonhentos. Doenças infecciosas e terapia 
antibiótica. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 
Emergências clínicas. 

MÉDICO PEDIATRA  
Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde. 
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional 
de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 
8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Ética médica, 
responsabilidade profissional e bioética. Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil, Crescimento 
e desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor, Imunizações: 
ativa e passiva, Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do 
lactente e da criança: Distúrbios 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 
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. Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. 
Primeiros Socorros no Paciente Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e 
bacterianas. Calendário Nacional de Vacinação. Diagnóstico de saúde da população infantil de uma 
comunidade. Organização do sistema de saúde/modelo de assistência à saúde-população. Assistência 
farmacêutica. Planejamento e execução de programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA, Diarreia/TRO, 
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Imunização, Aleitamento materno). Crescimento e desenvolvimento neuro-psico-motor. Dificuldades 
escolares, distúrbios da nutrição e metabolismo. Saúde bucal. 

MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 
Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde. 
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional 
de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 
8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Ética médica, 
responsabilidade profissional e bioética. Repercussões da gravidez sobre o organismo, sistêmicas e do 
aparelho genital. Assistência pré-natal e puerpério. Propedêutica da gravidez. Planejamento familiar. Doenças 
intercorrentes no ciclo grávido puerperal. Doença hemolítica perinatal. Gravidez na adolescência. Doença 
hipertensiva específica da gravidez: pré-eclampsia e eclampsia. Vulvovaginites. Endometriose, doença 
inflamatória pélvica. Infecção geniturinária. Oncologia ginecológica, neoplasias benignas e malignas, 
propedêutica e tratamento. Síndrome do climatério e menopausa. Doenças benignas e malignas da mama. 
Sangramento genital anormal, hemorragia uterina disfuncional. Doenças sexualmente transmissíveis, 
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Abortamento. Gravidez ectópica. Placenta prévia e descolamento 
prematuro de placenta. Sexualidade humana, disfunção sexual e violência sexual. Endoscopia Ginecológica 
(Videoisteroscopia e Videolaparoscopia). Incontinência urinária e prolapsos e distúrbios do assoalho pélvico. 
Anatomia da pelve feminina e embriologia. Cirurgias ginecológicas, avaliações pré-operatórias e tratamento 
pós-operatório. Dor pélvica e dismenorreia. Gestação de alto risco. Parto conceitos, contratilidade uterina, 
mecanismo, estudo clínico e assistência. 

MOTORISTA  
Noções básicas e procedimentos de segurança.  Equipamentos de proteção. Noções elementares de mecânica 
(veículos e tratores). Conservação e manutenção de veículos. Novo código de trânsito brasileiro; Lei 9503 de 
23 de setembro de 1997 e Atualização do Código Transito Brasileiro Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016. 
Infrações e penalidades. Normas gerais de circulação e conduta. Habilitação.  Direção defensiva e 
preventiva.  Sinalização de trânsito.  Noções de segurança no trabalho.  Prevenção e combate a incêndios. 
Primeiros socorros. Atendimento a acidentes de trânsito. NR 23 – Proteção contra incêndios. 

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA  
Código de Trânsito Brasileiro e atualizações:  Regras Gerais de Circulação:  Normas Gerais de Circulação e 
Conduta; Regra de Preferência; Conversões; Dos Pedestres e Condutores não Motorizados; Classificação das 
Vias.  Legislação de Trânsito:  Dos Veículos; Registro, Licenciamento e   Dimensões; Classificação   dos   Veículos; 
Dos   equipamentos   obrigatórios; Da   Condução   de   Escolares; Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da 
Habilitação; Das Penalidades; Medidas e Processo Administrativo; Das Infrações. Sinalização de Trânsito:  A 
Sinalização de Trânsito; Gestos e Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de Regulamentação; Conjunto de Sinais 
de Advertência; Placas de Indicação. Direção Defensiva:  Direção Preventiva e Corretiva; Automatismos; 
Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis da Física; Aquaplanagem; Tipos de 
Acidentes.  Primeiros Socorros:  Como socorrer; ABC da Reanimação; Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas 
e Transporte de Acidentados.  Noções de Mecânica:  O Motor; Sistema de Transmissão e Suspensão; Sistema 
de Direção e Freios; Sistema Elétrico, Pneus e Chassi.  

MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 
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 
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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. 

OPERADOR DE CADASTRO ÚNICO 
Microsoft Windows XP: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o 
conjunto de aplicativos Microsoft Office.Microsoft Word: estrutura básica dos documentos, edição e 
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, e tabelas, 
impressão, ortografia e gramática,controle de quebras, numeração de páginas, legendas, índices, inserção de 
objetos, campos predefinidos,caixas de texto. Microsoft Excel: estrutura básica das planilhas, conceitos de 
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e 
macros,impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, 
obtenção de dados externos, classificação. Microsoft PowerPoint: estrutura básica das apresentações, 
conceitos de slides, anotações régua, guias cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de 
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição. Navegação 
Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas, Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens 
(anexação de arquivos, cópias). 

OPERADOR DE CAMINHÃO MUNK 
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). Consideração geral; O equipamento – conceito; Regras de 
operações; Operação correta; Centro de gravidade; Capacidade do guincho; Levantamento de carga; Inspeção 
no campo; Medidas de segurança; Manutenção; Acessórios para acoplamentos; Sinalizador; Montagem sobre 
o caminhão; Especificação técnica; Gráfico de carga; Corrente, anel; Cinta sintética; Cabo de aço, manilha, 
gancho; Patolagem: solo e subsolo; Prática de operação. 
 

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. 

OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA BOBCAT 
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 
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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. 

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA  
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. 

OPERÁRIO 
Carregar e descarregar produtos e mercadorias em geral; transportar, arrumar e elevar mercadorias e 
materiais em locais diversos inclusive em depósitos e almoxarifados; fazer mudanças, inclusive com transporte 
de mobiliário; executar serviços de capina e roçada em geral operando maquinários específicos para poda, 
corte, capina, roçada e limpezas de terrenos, ruas e passeios públicos; varrer, escovar, lavar pisos, calçadas e 
correlatos; remover lixo verde, orgânico e seletivo das lixeiras depositadas em praças, parques, passeios 
públicos, prédios municipais, sanitários públicos; executar tarefas de construção, calçamento e pavimentação 
em geral; abrir valas; preparar argamassa; auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de 
materiais; assentar paralelepípedos, cordões, pedras regulares e irregulares, lajes, mosaicos; abrir, repor, 
consertar calçamentos em locais diversos; executar pavimentação de ruas com asfalto, espalhar brita, massa 
de asfalto, pó de brita; executar a pintura com emulsão asfáltica; executar pintura de meio-fio, pintura de 
faixas de pedestre, pintura de canteiros; transportar cavaletes sempre que solicitado, instalar manter e limpar 
os postes de sinalização de trânsito, instalar manter e limpar os postes de nomenclatura de ruas, executar 
sinalização horizontal e vertical conforme Código Nacional de Trânsito, colocar tachões; executar serviços de 
abastecimento de veículos; executar serviços de lavoura (plantio, colheita, e aplicação de fungicidas); auxiliar 
em serviços de jardinagem (poda, plantio); molhar plantas; limpar terrenos baldios e de terceiros quando 
solicitado; executar serviços de carpintaria, de alvenaria; cortar, plainar, beneficiar, lixar, desquinar, fazer 
cunhas com a madeira, manejar serras e equipamentos pertinentes a serviços de carpintaria em geral; montar 
e desmontar estandes, casas, pergolados; executar outras tarefas correlatas; Manter, inspecionar e auxiliar no 
reparo de automóveis, caminhões, tratores, compressores, motoniveladoras, pá-carregadeiras, e outros 
substituindo quando necessário peças e partes relacionadas a estes. 

PEDREIRO 
Organização e preparação do local de trabalho na obra. Conhecimentos das ferramentas, dos materiais e da 
função. Sistema de metragem linear. Preparação de massas. Noções de assentamento de tijolos. Construção 
de fundações e estruturas de alvenaria. Boas maneiras, organização do local de trabalho e relações humanas. 
Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção. Hierarquia e ética 
profissional.  

PEDREIRO AUXILIAR  
Organização e preparação do local de trabalho na obra. Conhecimentos das ferramentas, dos materiais e da 
função. Sistema de metragem linear. Preparação de massas. Noções de assentamento de tijolos. Construção 
de fundações e estruturas de alvenaria. Boas maneiras, organização do local de trabalho e relações humanas. 
Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção. Hierarquia e ética 
profissional. 
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PINTOR DE PAREDES 
Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Noções básicas de higiene. 
Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. Atividades específicas inerentes ao cargo de 
pintor. Noções básicas de pintura de parede. Conhecimentos das ferramentas. Tipos de tintas e bases. 
Solventes. 

PROFESSOR  
Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação 
escolar); Concepção de desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia histórico-
cultural; 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 DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação 
escolar); Concepção de desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia histórico-
cultural; A formação da personalidade; Projeto Político-Pedagógico; Currículo e organização do conhecimento; 
Didática de ensino; Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolar; Fundamentos da Educação 
Física; Objetivos da Educação Física; Medidas e avaliação em Educação Física; Desenvolvimento motor e sua 
aplicação em programas de Educação Física; Anatomia e fisiologia do exercício; Qualidade de Vida; Lazer e 
Recreação; Aspectos técnicos, políticos e pedagógicos da Educação Física Escolar; Esportes e regras oficiais;  
Recreação Escolar;  Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/90 de 13/07/90; Plano Nacional de 
Educação – PNE; Lei nº 13.146/2015; BNCC - Educação Física:  Competências específicas de Educação Física 
para o Ensino Fundamental,  Educação Física no Ensino Fundamental – Anos Iniciais: unidades temáticas, 
objetos de conhecimento e habilidades; ; Lei nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência; Lei Federal n.º 11.494/2007 – FUNDEB. 

PSICÓLOGO 
A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas. Métodos e 
técnicas de avaliação psicológica. Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e 
patológico do psiquismo humano. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do 
psiquismo. Psicologia Social e os fenômenos de grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, 
os grupos sociais e seus papéis. Psicologia institucional e seus métodos de trabalho. Psicologia na reforma 
psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública. Teorias e técnicas psicoterápicas. Processo psicodiagnóstico. 
Terapia na saúde mental. Psicologia do desenvolvimento. Psicologia da aprendizagem. Psicologia familiar: 
criança e adolescente. Tratamento psicoterápico de portadores de HIV. Psicologia institucional e processo 
grupal. Código de ética profissional do psicólogo. Política Nacional de Planejamento Familiar. Sistema Único 
de Saúde (SUS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Intersetorialidade; Interdisciplinaridade; 
multidisciplinariedade e trabalho em rede. Política de Saúde Mental. Política sobre Drogas. 
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PSICÓLOGO CRAS/CREAS 
A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas. Métodos e 
técnicas de avaliação psicológica. Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e 
patológico do psiquismo humano. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do 
psiquismo. Psicologia Social e os fenômenos de grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, 
os grupos sociais e seus papéis. Psicologia institucional e seus métodos de trabalho. Psicologia na reforma 
psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública. Teorias e técnicas psicoterápicas. Processo psicodiagnóstico. 
Terapia na saúde mental. Psicologia do desenvolvimento. Psicologia da aprendizagem. Psicologia familiar: 
criança e adolescente. Tratamento psicoterápico de portadores de HIV. Psicologia institucional e processo 
grupal. Código de ética profissional do psicólogo. Política Nacional de Planejamento Familiar. Sistema Único 
de Saúde (SUS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Intersetorialidade; Interdisciplinaridade; 
multidisciplinariedade e trabalho em rede. Política de Saúde Mental. Política sobre Drogas. 

RECEPCIONISTA 
Atividades relacionadas ao serviço de recepcionista; Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, 
conceitos, causas e prevenção; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; edital, comunicação 
interna, protocolo, arquivos, elaborar e datilografar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos; 
Noções básicas de atendimento ao público; Boas Maneiras, organização do local de trabalho e relações 
humanas. Noções de Informática: Características e conceitos de sistemas operacionais. Edição de textos, 
planilhas e apresentações no Microsoft Office. Organização e manipulação de arquivos e pastas. Conceitos e 
rotinas de backup. Armazenamento de dados na nuvem. Instalação, manutenção e uso de softwares e 
hardwares. Conceitos de aplicativos Desktop e Web. Pesquisa no Windows e na Internet. Procedimentos de 
segurança.  

SERVIÇOS GERAIS – FEMININO  
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. 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. 

SERVIÇOS GERAIS - MASCULINO 
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. 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. 
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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. 

SOLDADOR  
Conhecimentos sobre solda em geral: corte, aquecimento, chanframento em peça, reparos em veículos, 
equipamentos e instalações. Aparelho de solda oxiacetilênico, solda elétrica e Mig-Mag. Noções sobre 
manutenção básica das máquinas de solda: limpeza e regulagem. Especificações de materiais e tipos de 
instrumento a ser utilizado. Segurança na soldagem. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, 
conceitos, causas e prevenção. Hierarquia e ética profissional. 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Identificação e uso de equipamentos: Centrífugas, estufas, espectrofotômetro, microscópio, banho-maria, 
autoclave e sistemas automatizados; Identificação e utilização de vidrarias; Limpeza e preparo de materiais 
de laboratório; Biossegurança: Equipamentos de proteção e de uso individual e coletivo e suas utilizações, 
Descontaminação e descarte de materiais; Coleta e manipulação de amostras biológicas para exames 
laboratoriais: Preparo do paciente, Coleta de sangue, Obtenção de amostras: sangue total, soro, plasma 
urina fezes e líquidos biológicos, transporte, acondicionamento e conservação de amostras, 
Anticoagulantes: tipos e função; Exames hematológicos; Exames bioquímicos; Exames imunológicos; 
Exames parasitológicos; Exames microbiológicos; Noções gerais de histologia. Ética no exercício 
profissional. Noções Gerais sobre as Atribuições do Emprego. Lei Orgânica Municipal. Noções gerais acerca 
da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

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

TÉCNICO EM EPIDEMIOLOGIA  
Políticas Públicas de vigilância em saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. Suporte para ações de 
proteção e preservação dos seres vivos e dos recursos ambientais, da segurança de pessoas e comunidades, 
do controle e avaliação de risco e programas de educação ambiental. Apoio aos profissionais da saúde nas 
intervenções e no processo de saúde – doença dos indivíduos aliado ao gerenciamento de soluções 
tecnológicas mitigadoras e da avaliação e controle da segurança dos recursos naturais. Investigação, 
monitoração e avaliação de riscos e dos determinantes dos agravos e danos as saúde e ao meio ambiente. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 

CNPJ: 75771204/0001-25 

Praça do Café, 22 – Jandaia do Sul – PR - CEP 86.900-000 

Fone: (043) 3432.9250 

E-mail: gabinete@jandaiadosul.pr.gov.br 

Planejamento, execução e avaliação do processo de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do 
trabalhador. Inspeção e fiscalização sanitárias; aplicação de normatização relacionada a produtos, processos, 
ambientes, trabalho e serviços de interesse da saúde. Investigação e monitoramento dos determinantes dos 
agravos e danos à saúde e ao meio ambiente. Composição de equipes multidisciplinares para o planejamento, 
execução e avaliação do processo de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. 
Atuação no controle do fluxo de pessoas, animais, plantas e produtos no território de sua jurisdição. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Conceitos básicos em Segurança do Trabalho. Acidentes do Trabalho. Avaliação do trabalho e do ambiente do 
trabalho, quantitativa e qualitativamente. Inspeção de rotina do local de trabalho. Estratégia de Controle. 
Análise do processo de trabalho. Características de mão-de-obra. Liberação de área para trabalho, para 
garantir a integridade física dos empregados e das instalações da empresa. CAT – Comunicação de Acidente 
do Trabalho. Índices de frequência e de gravidade. EPC – Equipamento de Proteção Coletiva. Intervenção em 
ambiente de trabalho. Condições de trabalho, para determinar fatores e riscos de acidentes. Elaboração de 
relatórios e estatísticas pertinentes à segurança do trabalho. Planejamento e execução de metodologias 
relacionadas com a prevenção de acidentes. Conhecimento, entendimento, aplicação e orientação prática das 
Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho. Outros problemas específicos do trabalho. Disposição 
Gerais – NR1; Inspeção Prévia – NR2; Embargo ou Interdição – NR3; Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho – NR4; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – NR5; 
Equipamentos de Proteção Individual – NR6; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – NR7; 
Edificações – NR8; Programa e Prevenção de Riscos Ambientais – NR9; Segurança em Instalações e Serviços 
em Eletricidade – NR-10; Transporte, Movimentação; Armazenagem e Manuseio de Materiais – NR11; 
Segurança no Trabalho em Maquinas e Equipamentos Transportes – NR 12;  Caldeiras,  Vasos de Pressão e 
Tubulações – NR13; Fornos – NR14; Atividades e Operações Insalubres – NR15; Atividades e Operações 
Perigosas – NR16; Ergonomia – NR17; Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - 
NR18. Explosivos – NR19;Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis – NR20; Trabalho a 
Céu Aberto – NR21; Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração – NR22; Proteção Contra Incêndio – NR23; 
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho – NR24; Resíduos Industriais – NR25; Sinalização de 
Segurança – NR26; Fiscalização e Penalidades – NR28; Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no 
Trabalho Portuário – NR29; Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário – NR30; Segurança e Saúde no Trabalho 
na Agricultura, pecuária silvicultura, exploração florestal e aquicultura – NR31; Segurança e Saúde no Trabalho 
em Serviços de Saúde – NR32; Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados – NR33; Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, / reparação e desmonte naval – NR34; Trabalho em 
altura – NR35; Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e 
Derivados – NR36; Cadastro de acidente do trabalho - Procedimento e classificação – NBR 14280; Legislação 
Trabalhista; E-social; Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiro do Paraná. 

VIGIA 
Procedimentos de Comunicação; Registro de eventos e irregularidades verificadas no turno do serviço de 
segurança; Segurança no trabalho; Vigilância e proteção do patrimônio público contra danos; Conhecimento 
Básico da Função; Fiscalização e Controle de entradas e saídas; Formas de Tratamento; Noções de segurança; 
Noções de Hierarquia; Relações Humanas: Convivência com os superiores, com os colegas de trabalhos e com 
o público. Noções de Ética Profissional. Direitos e deveres do servidor público. Telefones públicos de 
emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. Atribuições do Vigilante. 
Equipamentos de proteção individual (EPI). 

 
 
  

 


