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ANEXO I 

CARGOS 

 
Nº DE 

VAGAS 

 
Nº DE 

VAGAS 
D. F. 

VENCIMENTO 
MENSAL (R$) 

 
VALOR 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

ESCOLARIDADE E 
PRÉ-REQUISITOS 

 
TIPO DE PROVA E NUMERO 

DE QUESTÕES 

 
TURNO 

 
Advogado  

 
01 

 
- 

 
R$ 1.420,15 85,00 

 
20 hs 

 
Ensino Superior + registro na OAB 

Língua Portuguesa               10 
Conhec. Gerais                     10 
Conhec. Específicos             20 

 
MANHÃ 

 
Assistente Social do CRAS 

 
01 

 
- 

 
R$ 2.010,06 120,00 

 
40 hs 

 
Ensino Superior + registro no 

Conselho de Classe  

Língua Portuguesa               10 
Conhec. Gerais                     10 
Conhec. Específicos             20 

 
MANHÃ 

 
Bibliotecário  

 
CR* 

 
- 

 
R$ 873,94 50,00 

 
30 hs 

 
Ensino Superior Completo + registro 

no Conselho de Classe 

Língua Portuguesa               10 
Conhec. Gerais                     10 
Conhec. Específicos             20 

 
MANHÃ 

 
Capineiro 
 

 
02 

 
- 

 
R$ 622,00 35,00 

 
40 hs 

 
Ensino Fundamental Incompleto 

Língua Portuguesa               20 
Matemática                           20 

 
TARDE 

 
Dentista de Saúde da Família  

 
02 

 
- 

 
R$ 2.010,06 120,00 

 
40 hs 

 
Ensino Superior Completo + registro 

no Conselho de Classe 

Língua Portuguesa               10 
Conhec. Gerais                     10 
Conhec. Específicos             20 

 
MANHÃ 

 
Engenheiro Civil 

 
01 

 
- 

 
R$ 1.420,15 85,00 

 
30 hs 

 
Ensino Superior + CREA 

Língua Portuguesa               10 
Conhec. Gerais                     10 
Conhec. Específicos             20 

 
MANHÃ 

 
Farmacêutico  

 
01 

 
- 

 
R$ 2.010,06 120,00 

 
40 hs 

 
Ensino Superior Completo 

Língua Portuguesa               10 
Conhec. Gerais                     10 
Conhec. Específicos             20 

 
MANHÃ 

 
Jornalista 

 
01 

 
- 

 
R$ 1.420,15 85,00 

 
30 hs 

Ensino Superior + registro no 
Conselho de Classe  

Língua Portuguesa               10 
Conhec. Gerais                     10 
Conhec. Específicos             20 

 
MANHÃ 

 
Medico de Saúde da Família  

 
02 

 
- 

 
R$ 6.250,00 200,00 

 
40 hs 

 
Ensino Superior Completo + registro 

no Conselho de Classe 

Língua Portuguesa               10 
Conhec. Gerais                     10 
Conhec. Específicos             20 

 
MANHÃ 
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Oficial administrativo II 

 
CR 

 
- 

 
R$ 928,56 55,00 

 
30 hs Ensino Médio Completo 

Língua Portuguesa               10 
Conhec. Gerais                    10 
Conhec. Específicos             20 

 
TARDE 

 
Professor de Educação Básica para os 
últimos anos do Ensino Fundamental - 
PEB II. (Educação Física)  

 
CR 

 
- 

 
R$ 874,80 50,00 

 
25 hs 

 
Ensino Superior em Educação Física 

+ registro no Conselho de Classe 
 

Língua Portuguesa               10 
Conhec. Gerais                     10 
Conhec. Específicos             20 

 
 

MANHÃ 

 
Psicólogo do CRAS 

 
01 

 
- 

 
R$ 2.010,06 120,00 

 
40 hs 

 
Ensino Superior + registro no 

Conselho de Classe  

Língua Portuguesa               10 
Conhec. Gerais                     10 
Conhec. Específicos             20 

 
MANHÃ 

 
Servente de Pedreiro 
 

 
02 

 
- 

 
R$ 622,00 35,00 

 
40 hs 

 
Ensino Fundamental Incompleto Língua Portuguesa               20 

Matemática                           20 

 
TARDE 

 

* CR – Cadastro Reserva
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ANEXO II 
Cargo Atribuições 

 
 

Advogado 

Instruir e dar parecer em processos; acompanhar o andamento de processos pertinentes ao Município; 
prestar assistência e assessoria jurídica aos órgãos da Administração Direta e Indireta e à comunidade 
carente; apresentar recursos nas instâncias competentes; comparecer às audiências e praticar outros 
atos, para defender os direitos ou interesses do Município; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

 
 
 

Assistente Social do 
CRAS 

Elaborar estudo social das famílias; dar suporte aos Programas Sociais do Município; acolher, ofertar 
informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do  CRAS; mediação dos 
processos grupais do serviço socioeducativo para famílias; realização de atendimento individualizado e 
visitas domiciliares as famílias referenciadas ao CRAS; desenvolvimento de atividades coletivas e 
comunitárias no território; assessoria aos serviços socioeducativos desenvolvidos no território; 
acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; alimentação de sistema de 
informação, registro das ações desenvolvidas no CRAS; articulação de ações que potencializem as 
boas experiências no território de abrangência; e realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

 
 

Bibliotecário 

Disponibilizar informações em qualquer suporte; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de 
informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação; tratar tecnicamente e desenvolver 
recursos informacionais; disseminar informação para facilitar o acesso à geração do conhecimento; 
desenvolver estudos e pesquisas; realizar difusão cultural; desenvolver ações educativas; prestar 
serviços de assessoria e consultoria; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 
 
 

Capineiro 

Executar serviços de limpeza em geral; zelar pela limpeza e pela manutenção de jardins e de matas; 
executar serviços de poda e de capina; executar serviço braçal; executar serviços de montagem e de 
desmontagem de cercas com arame farpado, delimitando áreas; executar serviços de desmatamento; 
dar apoio no combate de eventuais queimadas; recolher e remover resíduos; utilizar ferramentas 
específicas, tais como: enxada, rastelo, carrinho, pá, foice, podão, alicate, tesoura, dentre outros; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo, conforme necessidade do serviço e 
orientação superior. 

 
 
 
 

Dentista de saúde da 
família 

Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita; 
Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde 
- NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS); Realizar o tratamento 
integral, no âmbito da atenção básica para a população adscrita; Encaminhar e orientar os usuários que 
apresentam problema complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; 
Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; Realizar pequenas cirurgias ambulatóriais; 
Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; Emitir 
laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; Executar as ações de assistência 
integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo 
específicos, de acordo com planejamento local; Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e 
prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações 
coletivas; Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas 
em saúde bucal; Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD. 

 
Engenheiro Civil 

Elaborar, executar e coordenar projetos de obras; acompanhar e responder pela execução de obras; 
preparar e acompanhar os cronogramas técnico-financeiros dos projetos; elaborar, executar e 
coordenar as políticas de desenvolvimento urbano; executar outras tarefas compatíveis com a natureza 
do cargo. 

 
Farmacêutico 

Subministrar produtos médicos segundo receituário médico; realizar controle de entorpecentes e 
produtos equiparados, anotando sua entrada e saída em mapas, guias e blocos; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

 
 

Jornalista 

Recolher, redigir, registrar, interpretar e organizar informações e notícias a serem difundidas; fazer 
seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, 
televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o 
público; confeccionar textos para os meios de comunicação do Conselho; realizar cobertura jornalística 
e fotográfica de eventos e seminários; atender a imprensa viabilizando entrevistas com as pessoas 
solicitadas; executar outras atividades correlatas. 

 
 
 

Medico de saúde da 
família 

Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de assistência integral 
em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e 
procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas 
correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma 
Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 
Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde 
mental, etc; Executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, 
assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com planejamento local; Capacitar as 
equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; 
Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do 
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tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; 
Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; Indicar internação hospitalar; Solicitar exames 
complementares; Verificar e atestar óbito.  

 
 
 
 
 

Oficial administrativo II 

Executar trabalhos de datilografia/digitação; registros em livros, fichas, realização de cálculos e demais 
atividades burocráticas do serviço público municipal; auxiliar na Tesouraria, Contabilidade, Patrimônio, 
Controle de Estoque, Compras, Almoxarifado, Recursos Humanos e outras áreas específicas da 
Administração Direta do Poder Executivo do Município; emitir empenhos e controlar dotações 
orçamentárias; preparar folha de pagamento, recolhimento previdenciário, e retenções de imposto de 
renda; elaborar a prestação de contas de convênios; efetuar levantamento de dados para subsidiar 
pareceres e relatórios; conferir e tabular dados para lançamentos em formulários; redigir relatórios, 
ofícios, certidões, declarações e atestados; informar, quando solicitado, dados sobre servidores, 
preenchendo formulários ou atendendo telefone; atualizar os dados cadastrais e funcionais dos 
servidores; emitir guias de recolhimento de tributos municipais; fazer levantamento de dívida ativa; 
conferir documentos e valores; efetuar registros de acordo com rotinas e procedimentos próprios de sua 
área de atuação; organizar e manter atualizados cadastros, arquivos e outros instrumentos de controle 
administrativo; distribuir e encaminhar papéis, correspondências e material de natureza diversa; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Professor de Educação 
Básica para os últimos 

anos do Ensino 
Fundamental - PEB II. 

(Educação Física) 
 

Ministrar aulas de Educação Básica, de 6º a 9º ano do Ensino Fundamental; estudar o programa do 
curso; analisar o conteúdo do mesmo e planejar as aulas; elaborar o plano de aula, selecionar os temas 
do programa e determinar a metodologia; selecionar e preparar o material didático; ministrar as aulas; 
aplicar exercícios e práticas complementares induzindo os alunos à fixação dos conhecimentos 
adquiridos; elaborar e aplicar provas e outros exercícios usuais de avaliação; registrar a matéria 
lecionada e os trabalhos efetivados; fazer anotações no livro de freqüência; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

 
 
 

Psicólogo do CRAS 

Desenvolver ações preventivas na área de saúde mental e no campo da orientação psicossocial das 
famílias atendidas pelo CRAS; acompanhamento familiar em grupos de convivência; serviço sócio 
educativo para as famílias cadastradas no CRAS; realizar atendimento psicoterápico; participar do 
encaminhamento de alunos para atendimento especializado; planejar, coordenar e realizar assistência 
psicológica individual ou em grupo dos educandos com problemas de aprendizagem; atuar na área de 
execução, monitoramento e registro dos programas atendidos pelo CRAS; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

 
Servente de pedreiro 

Demolir edificações de concreto, alvenaria e outras; preparar canteiros de obras; limpar a área e 
compactar solos; efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas; verificar 
condições dos equipamentos e reparar eventuais defeitos mecânicos; realizar escavações; preparar 
massa de concreto e de outros materiais; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
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ANEXO III 
PROGRAMAS DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
CAPINEIRO E SERVENTE DE PEDREIRO. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de Texto; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de 
Sílabas; Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, Coletivo, 
Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos 
de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; 
Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; Frase e oração; Sujeito; Predicado; Advérbio. 
 
MATEMÁTICA: Conjuntos; Sistema de Numeração Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração, 
Multiplicação e Divisão de Números Naturais; Números Racionais; Operações com Frações (Adição Subtração, 
multiplicação e divisão); Números Decimais; Porcentagem; Sistema Monetário, Medidas de Comprimento, Massa, 
Capacidade e Tempo; Geometria (Ponto, Plano, Retas, Semi-retas, Segmento de Retas, Ângulos, Polígonos, 
Triângulo; Perímetro de um triângulo, Quadrilátero, Tipos de Paralelogramos). Figuras geométricas. 
 
 

CARGOS DE NÍVEL ENSINO MÉDIO  
 
OFICIAL ADMINISTRATIVO II. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 – Compreensão de texto literário ou informativo.  2 – Conhecimentos Lingüísticos: 
Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da 
palavra, formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica. 
Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período composto, 
concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: 
sinonímia e antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e 
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo).  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Sistema Operacional Microsoft Windows: Configurações básicas do Sistema 
Operacional (painel de controle), Organização de pastas e arquivos, Operações de manipulação de pastas e 
arquivos (copiar, mover, excluir e renomear).  2. Editor de Textos Microsoft Word: Criação, edição, formatação e 
impressão, Criação e manipulação de tabelas, Inserção e formatação de gráficos e figuras. 3. Planilha Eletrônica 
Microsoft Excel: Criação, edição, formatação e impressão, Utilização de fórmulas, Formatação condicional, 
Geração de gráficos. 4. Internet: Conceitos e arquitetura, Utilização dos recursos WWW a partir dos Web 
Browsers, Internet Explorer e Netscape, Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail). 
5. Sistemas de Informação: Características e componentes, Recursos de hardware e software, Aplicações. 
Licitações: Modalidades; Conceitos Gerais; Limites; Processos e Procedimentos Licitatórios; Julgamento das 
Propostas; Contrato Administrativo; Concessões e Permissões. Lei Complementar nº 101/2000. Lei 8.666/93.  

CARGO NÍVEL SUPERIOR EDUCAÇÃO 
 
PROFESSOR PBII - EDUCAÇÃO FÍSICA. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto literário ou informativo. Noções gerais e práticas de gramática. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e 
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Conhecimentos básicos de 
informática e Internet. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação Física no contexto da Educação; Educação Física, esporte e 
sociedade; História da Educação Física no Brasil; Função social da Educação Física; Papel do professor de 
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Educação Física; Metodologia do ensino da Educação Física; Educação Física e lazer; Corporeidade; Aprendizagem 
motora; Fisiologia do exercício; Teoria do treinamento esportivo; Psicologia da aprendizagem; Psicologia do 
esporte; Avaliação em Educação Física. Critérios de seleção e organização de conteúdos. Objetivos gerais da área 
Educação Física. Esportes: Atletismo. Esportes coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. 
Esportes com bastões. Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos: Jogos 
pré-desportivos. Brincadeiras da cultura popular. Lutas: Judô, Capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas: 
Danças: danças populares brasileiras; danças populares urbanas; danças modernas, contemporâneas e jazz; 
danças e coreografias associadas a manifestações culturais. Percepção corporal e espaço-temporal. Ginásticas de 
preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; 
ginástica olímpica e rítmica desportiva. Primeiros socorros no esporte. 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
ADVOGADO, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, BIBLIOTECÁRIO, DENTISTA DE SÁUDE DA FAMÍLIA, 
ENGENHEIRO CIVIL, FARMACÊUTICO, JORNALISTA, MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E PSICÓLOGO DO 
CRAS.  
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto literário ou informativo. Noções gerais e práticas de gramática. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e 
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Conhecimentos básicos de 
informática e Internet. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
ADVOGADO: DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios Fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais. 
Organização do Estado. Organização dos Poderes. Defesa do Estado e Instituições Democráticas. Tributação e 
Orçamento. Ordem Econômica e Financeira. Ordem Social. Processo Legislativo; DIREITO ADMINISTRATIVO: 
Conceito. Objeto. Ramo do Direito Público. Princípios Básicos da Administração. Princípios de Direito 
Administrativo. Estado, Governo e Administração Pública. Organização Administrativa - Órgãos, Cargos e Agentes 
Públicos. Poderes Administrativos. Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços Públicos. 
Bens Públicos. Limitações ao Direito de Propriedade. Intervenção na Ordem Econômica. Responsabilidade Civil do 
Estado. Controle da Administração. Improbidade Administrativa. Processo Administrativo. Regimes 
Previdenciários; DIREITO TRIBUTÁRIO: Conceito. Receitas Públicas. Despesas Públicas. Os Precatórios. 
Orçamento: Despesas e Receitas. Impostos, Taxas, Contribuições. Tarifas. Crédito Tributário. Obrigação 
Tributária. Princípios Jurídicos da Tributação: Princípio da Legalidade, Princípio da Igualdade, Princípio da 
Progressividade, Princípio da Anterioridade. Conceito de Tributo. Execução Fiscal. LEI DE LICITAÇÃO: Conceito. 
Objeto. Princípios. Limites e Dispensa. Habilitação. Crimes e Penas. Administração Pública; Patrimônio público. 
DIREITO MUNICIPAL: O Município: posição na Federação Brasileira. Poder de auto-organização: Lei Orgânica do 
Município. Poderes do Município. Estatuto Jurídico dos Vereadores; elegibilidade e inelegibilidade; suspensão e 
perda de direitos políticos; incompatibilidades; suplência; licença; renúncia; prerrogativas e direitos. Competência 
do Poder Legislativo Municipal. Processo legislativo municipal. Competência do Poder Executivo Municipal. Estatuto 
jurídico do Prefeito: elegibilidade, inelegibilidade, incompatibilidades. Atribuições e prerrogativas do Prefeito. Vice- 
Prefeito: Direitos e Atribuições. Responsabilidade do Prefeito e dos Vereadores. Infrações político-administrativas. 

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS: A identidade da profissão do Serviço Social e seus determinantes ideopolíticos. 
O espaço ocupacional e as relações sociais que são estabelecidas pelo Serviço Social. A Questão Social, o contexto 
conjuntural, profissional e as perspectivas teórico-metodológicas do Serviço Social pós-reconceituação. O espaço 
sócio-ocupacional do Serviço social e as diferentes estratégias de intervenção profissional. As possibilidades, os 
limites e as demandas para o Serviço Social na esfera pública, privada e nas ONG's. A instrumentalidade como 
elemento da intervenção profissional. O planejamento da intervenção e a elaboração de planos, programas e 
projetos sociais. O Serviço Social na contemporaneidade: as novas exigências do mercado de trabalho. Análise da 
questão social. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. Os fundamentos éticos da 
profissão. A consolidação da LOAS e seus pressupostos teóricos. O novo reordenamento da Assistência 
Social/SUAS. A política social brasileira e os programas sociais de transferência de renda na contemporaneidade: 
bolsa família, PETI, Agente Jovem etc. Sugestão Bibliográfica: A prática institucionalizada do serviço social / Rose 
Mary Sousa Serra. São Paulo: Cortez; Crise de maturidade no serviço social: repercussões no mercado de 
trabalho / Rose Mary Sousa Serra. São Paulo: Cortez; Serviço social e instituição: a questão da participação / 
Maria Luiza Souza. São Paulo: Cortez; Serviço social: identidade e alienação / Maria Lúcia Martinelli. São Paulo: 
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Cortez; Gestão social: uma questão em debate / Raquel Raichelis e Elizabeth Rico. São Paulo: Educ; Como 
elaborar projetos / Domingos Armani. Porto Alegre: Tomo Editorial; Estratégias de ação em serviço social / 
Vicente de Paula Faleiros. São Paulo: Cortez; Saber profissional e poder institucional / Vicente de Paula Faleiros. 
São Paulo: Cortez; O serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional / Marilda Vilella 
Iamamoto. São Paulo: Cortez; Revista serviço social e sociedade - Números 50 ao 62 / São Paulo: Cortez. 
Ditadura e Serviço Social / José Paulo Neto. São Paulo: Cortez; História do Serviço Social na América Latina / 
Manuel Manrique. São Paulo: Cortez; Renovação e Conservadorismo no Serviço Social / Marilda Villela Iamamoto. 
São Paulo: Cortez; Código de Ética Profissional do Assistente Social. Trajetória da Assistência Social no Brasil / 
Aldaíza Sposati. Cortez; Política Social do Estado Capitalista / Vicente de Paula Faleiros. Cortez. Família e Política 
de Renda Mínima / Ana Maria Medeiros da Fonseca. Cortez. Menina LOAS: um processo de Construção da 
Assistência Social / Aldaíza Sposati. Cortez. Revista Temporalis. nº 3. ABEPSS. Lei Orgânica da Assistência Social, 
Lei nº 8.742/93. Outras publicações que abranjam o programa proposto. 

DENTISTA DE SÁUDE DA FAMÍLIA: Diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças bucais. Diagnóstico e 
prevenção das doenças periodontais, das doenças pulpares e da doença cárie. Tratamento não cirúrgico das 
doenças periodontais. Espaço biológico periodontal. Terapia periodontal de suporte. Acesso e localização dos 
canais. Preparo mecânico-químico dos canais radiculares. Substâncias químicas empregadas no preparo dos 
canais radiculares. Materiais obturadores e técnicas de obturação dos canais radiculares. Restaurações diretas e 
indiretas. Restauração de dentes tratados endodonticamente. Conceitos e princípios de prótese fixa, removível e 
total, oclusão e implantes dentários. Confecção de plano de tratamento integrado para caso clínico. CEO - Centro 
de Especialidades Odontológicas: Inserção dos Centros de Especialidades Odontológicas na Política Nacional de 
Saúde Bucal do Ministério da Saúde; Bases legais que sustentam a formação dos Centros de Especialidades 
Odontológicas; Objetivos dos Centros de Especialidades Odontológicas; Estratégias de atuação dos Centros de 
Especialidades Odontológicas. PSF - Programa de Saúde da Família; O Programa de Saúde da Família como uma 
reorientação do modelo assistencial mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de 
saúde; Bases Legais de sustentação do Programa de Saúde de Família; Características e Estratégias de Atuação 
do Programa da Saúde da Família. Urgências em Odontologia: Manifestações clínicas e Procedimentos para 
Urgências em Odontologia, tais como, urgências de resolução protética, urgências em periodontia, urgências de 
endodontia, urgências de resolução em odontologia restauradora, urgências infecciosas, urgências traumáticas e 
urgências hemorrágicas. 
 
ENGENHEIRO CIVIL: 1- Projeto e Execução de Obras Civis: locação de obra; sondagens; instalações provisórias; 
canteiro de obras; depósito e armazenamento de materiais; fundações profundas; fundações superficiais; 
escavações; escoramento; movimento de terras; elementos estruturais; estruturas em concreto armado; 
estruturas especiais; alvenaria estrutural; formas; armação; concreto; argamassas; alvenarias; esquadrias; 
ferragens; revestimentos; coberturas; pisos e pavimentações; rodapés, soleiras e peitoris; impermeabilização; 
pintura; equipamentos e ferramentas. 2- Materiais de Construção Civil: aglomerantes: gesso, cal, cimento 
Portland; agregados; argamassa; concreto; dosagem; tecnologia do concreto; aço; madeira; materiais cerâmicos; 
vidros; tintas e vernizes; ensaios e controles tecnológicos. 3- Mecânica dos Solos: origem e formação dos solos; 
índices físicos; caracterização de solos; propriedades dos solos arenosos e argilosos; pressões nos solos; 
prospecção geotécnica; permeabilidade dos solos; compactação dos solos; terra; estrutura de arrimo; estabilidade 
de taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das fundações profundas. 4- Resistência dos 
Materiais: tensões normais e tangenciais: deformações; teoria da elasticidade; análise de tensões; tensões 
principais; equilíbrio de tensões; compatibilidade de deformações; relações tensão x deformação – Lei de Hooke; 
Círculo de Mohr; tração e compressão; flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. 5- 
Análise Estrutural: esforços seccionais – esforço normal, esforço cortante e momento fletor; relação entre 
esforços; apoios e vínculos; diagramas de esforços; estudo das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, 
quadros). 6- Dimensionamento do Concreto Armado: características mecânicas e reológicas do concreto; tipos de 
aços para concreto armado; fabricação do aço; características mecânicas do aço; concreto armado – 
fundamentos; estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação; detalhamento de 
armação em concreto armado. 7- Instalações Prediais: instalações elétricas; instalações hidráulicas; instalações 
de esgoto; instalações de telefone e instalações especiais. 8- Estruturas de Aço. 9- Estruturas de Madeira. 10- 
Noções da Lei 8.666/93 e suas alterações no que se refere a obras e serviços de engenharia. 11- Topografia: 
conceitos fundamentais; levantamentos planimétricos e altimétricos; medições de ângulos e distâncias; escalas; 
instrumentos topográficos; cálculo de áreas e volumes; representações (desenho topográfico); nivelamento; 
curvas de nível. 12- Engenharia de custos: planejamento de obras; cronogramas; orçamentos (levantamento de 
quantidades, custos unitários, diretos e indiretos, planilhas); análise de custos; acompanhamento e controle de 
custos e serviços; medições de serviços. 13- Segurança e higiene no trabalho: segurança na construção civil; 
proteção coletiva e individual; ergonomia; riscos ambientais (químicos, físicos, biológicos, mecânicos); riscos em 
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eletricidade, em transporte e em movimentação de materiais. 14- Representação e interpretação de projetos: 
arquitetura; instalações; fundações; estruturas.  
 
FARMACÊUTICO: Conceito, objetivos e atribuições da Farmácia; Requisitos técnicos e exigências legais para 
instalação, licenciamento e funcionamento  da Farmácia; Farmácia Hospitalar e controle de infecções hospitalares;  
Germicidas de uso hospitalar: formulações;  Seleção e padronização de medicamentos e correlatos; Gestão de 
estoque – curva ABC – Parâmetros de identificação dos medicamentos para o controle de estoque; 
Armazenamento de medicamentos e correlatos – exigências legais, normas técnicas e funcionais; Sistemas de 
dispensação de medicamentos. FARMACOLOGIA: Conhecimento quanto à origem, à química, à atividade 
farmacológica, aos mecanismos de ação, ao emprego terapêutico e à toxicidade dos medicamentos, necessária ao 
desenvolvimento da assistência farmacêutica; Farmacologia da dor e da inflamação; Farmacologia do sistema 
respiratório; Farmacologia do sistema digestivo; Farmacologia do sistema nervoso central, periférico e autônomo; 
Farmacologia do sistema cardiovascular; Farmacologia dos processos infecciosos; Antimicrobianos. ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA NO SUS/ ATENÇÃO BÁSICA: Incentivo a assistência farmacêutica; Política Nacional de 
Medicamentos; Programas Estratégicos de Responsabilidade do Ministério da Saúde;m Programas para Aquisição 
dos Medicamentos Essenciais da Saúde. 
 
JORNALISTA: Comunicação e jornalismo: modelos teóricos de comunicação e os processos de significação. 
Articulação dos códigos comunicacionais nas novas mídias. As diversas formas de jornalismo (on-line, 
rádiojornalismo, telejornalismo, comunitário, documentário) e seu papel no mundo global. Perfil do jornalismo e 
da publicidade com o advento das novas tecnologias. Perfil da propaganda institucional e educativa. Técnicas 
básicas de redação publicitária. O profissional de imprensa e as novas tecnologias. Ética e imprensa. .As 
informações e a sua extensão: política editorial; editoriais (tipos comuns e especiais). Reportagem: tipos; 
entrevista – modalidades. Titulação. Edição: sistemas de fechamento, possibilidades técnicas (selos, tarjas, 
infografia, fios, olhos, olhos legenda, textos  legenda, ilhas, boxes, quadros, inserts fotográficos, retículas). O 
texto jornalístico – características: a estrutura da notícia; números e siglas; uso correto dos verbos. Assessoria de 
imprensa: O papel do assessor nos órgãos públicos e na iniciativa privada. Perfil do profissional: exigências. 
Levantamento de dados, mapas, gráficos, indicativos numéricos, pesquisa complementar (livros, textos). Veículos 
de comunicação internos e externos (house organ, revista, newsletter). Desenvolvimento de slogans e 
campanhas. Clipping, clipping eletrônico. Produção de releases, comunicados e notas oficiais. 
 
MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA: 1- Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde 
preventivo. 2- Cuidados com a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. 3- Princípios de terapia 
farmacológica. 4- Radiologia do coração. Princípios de eletrocardiograma. 5- Conduta na insuficiência cardíaca. 6-
 Abordagem clínica das arritmias cardíacas supraventriculares. 7- Hipertensão arterial sistêmica. 8-  Abordagem 
clínica da cardiopatia isquêmica. 9- Asma brônquica. 10-  Pneumonias comunitárias. 11- Cálculos renais. Uropatia 
obstrutiva. 12- Cistite e pielonefrite. 13- Gastrite. Úlcera péptica. 14- Distúrbios gastrintestinais funcionais: 
síndrome do cólon irritável. 15- Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-cardíaca. 16- Abordagem do paciente 
com diarréia. Doença intestinal inflamatória. 17-Neoplasias do estômago e do intestino grosso. 18- Pancreatite. 
19- Hepatites virais. 20- Cirrose hepática. 21- Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. 22-  Abordagem das 
anemias. 23- Leucopenia e leucocitose. 24-Abordagem do paciente com linfadenopatia e esplenomegalia. 25- 
Abordagem do paciente com sangramento e trombose. 26- Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes 
paraneoplásicas. 27- Avaliação nutricional. Obesidade. Dislipidemia. 28- Diabetes mellitus. 29- Hipoglicemia. 30- 
Hipo e hipertireoidismo. 31- Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia medicamentosa. 32- 
Reações adversas às drogas e aos alimentos. 33- Artrite reumatóide. 34-Gota e metabolismo do ácido úrico. 35- 
O ombro doloroso. Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral. 36- 
Abordagem clínica do paciente febril. 37- Tuberculose. 38- Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida. 39- Gripe e resfriado. 40- Abordagem clínica das orofaringites agudas. 41- Princípios 
da prevenção vacinal. 42- Parasitoses intestinais. 43- Princípios da antibioticoterapia. 44- Síncope e cefaléias. 45- 
Acidentes com animais peçonhentos. 46- Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos.  
 
PSICÓLOGO DO CRAS: Parâmetros para o funcionamento do SUS. A psicologia como ciência. Diferentes escolas, 
diferentes campos de atuação e tendências teóricas. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológicas. Psicopatologia 
e o método clínico. Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. A ética, sua relação com 
a cultura e sua influência na constituição do psiquismo. Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a 
comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis. Psicologia Institucional e 
seus métodos de trabalho. Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública. Teorias e técnicas 
psicoterápicas. Processo Psicodiagnóstico. Terapia na Saúde mental. Psicologia do Desenvolvimento. Psicologia da 
Aprendizagem. Psicologia Familiar - Criança e Adolescente. Tratamento Psicoterápico de Portadores de HIV/AIDS. 
Psicologia Institucional e processo grupal. Código de Ética profissional do Psicólogo.  

 


