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ANEXO II DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2012, DE 20/01/2012. 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS NÍVEL FUNDAMENTAL 
(CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DE 
ENSINO FUNDAMENTAL) 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS BÁSICOS 
PORTUGUÊS: Análise de concordância, de regência e colocação. Análise e interpretação de textos. Classes de 
palavras. Colocação de pronomes nas frases. Concordância verbal e nominal: Regência verbal e nominal. 
Conjugação de verbos. Correção de textos. Flexão nominal e verbal. Formas de tratamento. Interpretação de 
texto. Morfologia: classificação e flexão de palavras. Ortografia: acentuação gráfica. Ortografia oficial. 
Pontuação. Preposições e conjunções. Redação oficial de cartas, ofícios, requerimentos, telegramas e 
certidões. Regência nominal e regência verbal. Separação silábica. Significado das palavras. Sintaxe: termos 
essenciais da oração.  
RACIOCÍNIO LÓGICO: Estruturas lógicas. Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e 
conclusões. Lógica sentencial (ou proposicional): proposições simples e compostas; tabelas-verdade; 
equivalências; leis de Morgan; diagramas lógicos. Lógica de primeira ordem. Princípios de contagem e 
probabilidade. Operações com conjuntos. Problemas aritméticos, geométricos e matriciais.  
ATUALIDADES: Atualidades brasileiras e mundiais: economia e política. Política nacional e internacional. 

 

CARGO 0101 
AGENTE DE ENDEMIAS 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Auxiliar na execução dos trabalhos técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em 
órgãos públicos de saúde; auxiliar na prevenção da doença bucal participando de programas de promoção à 
saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal; auxiliar na confecção e reparação de próteses 
dentárias; executar os procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista e do técnico de saúde 
bucal, conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança. 

 

CARGO 0102 
AGENTE DE SAÚDE 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Desenvolver e executar ações de prevenção e promoção da saúde por meio das ações educativas e coletivas, 
preferencialmente nos domicílios e na comunidade sob a supervisão competente. Trabalhar e atuar em Equipe 
de Saúde da Família, colocando-se em prol da organização e eficácia das práticas de saúde, realizando o 
acompanhamento nas respectivas micro-áreas, utilizando os indicadores definidos pela respectiva equipe de 
forma a priorizar os problemas de saúde de cada área; Desenvolver ações que busquem a integração entre a 
equipe de saúde e a população adstrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de 
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; Trabalhar com a adstrição de famílias em 
base geográfica definida, realizando o mapeamento institucional, social e demográfico de cada área adstrita; 
Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas visando à promoção da saúde 
e a prevenção das doenças, utilizando os meios que propiciam a mobilização e o envolvimento da população no 
processo de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de saúde; Orientar indivíduos e grupos em 
conjunto com o agente de endemias sobre as medidas que reduzam ou previnam os riscos à saúde, de forma a 
analisar os riscos sociais e ambientais segundo as micro-áreas de sua territorialização; Promover a educação e 
a mobilização comunitária, estabelecendo propostas e processos intersetoriais, visando desenvolver ações 
coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente buscando alternativas frente a situações adversas; 
Cadastrar todas as pessoas de sua micro-área e manter os cadastros atualizados, registrando dados e 
informações referentes às ações desenvolvidas, de forma a consolidar e analisar os dados obtidos pelo 
cadastramento; Orientar indivíduos, famílias e grupo sociais para a utilização adequada dos serviços de saúde 
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e outros serviços disponíveis nas localidades ou no município, encaminhando-os para a UBS; Desenvolver 
ações integradas de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de 
doenças e de agravos por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos 
domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente quanto à identificação daquelas em 
situação de risco; Programas e executar acompanhamento domiciliar mensal de todas as famílias e indivíduos 
sob sua responsabilidade, de acordo com as prioridades definidas no planejamento local de saúde; Cumprir 
com as atribuições atualmente definidas para os Agentes Comunitários de Saúde em relação à prevenção e ao 
controle da malária e da dengue; Realizar ações e atividades no nível de suas competências, na área prioritária 
da Atenção Básica. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções de Direito Administrativo. Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder 
vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e 
abuso do poder. Serviços Públicos: conceito e princípios. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; 
anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Contratos administrativos: conceito e 
características. Lei nº 8.666/93 e alterações. Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. Visitas 
Domiciliares; Entrevistas; Pesquisas; Coleta de dados; Como proceder em casos de conhecimentos de doenças 
contagiosas; Quem pode freqüentar creches; Cuidados com a alimentação; Relacionamento familiar; Normas e 
Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – P.A.C.S.; Normas e Diretrizes do Programa de 
Saúde da Família – P.S.F.; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S.; Atenção domiciliar; Trabalho em Equipe; 
Organização da demanda e Organização dos métodos e da rotina de trabalho; Educação permanente; 
Mortalidade e morbidade; Meio ambiente; Estrutura Familiar; Planejamento Local de atividades; Tudo sobre 
Guia Prático do Programa Saúde da Família – Ministério da Saúde – Governo Federal. A Atenção Básica no 
contexto das políticas públicas de saúde e as estratégias de implementação: a) políticas de seguridade social e 
saúde como direito; b) evolução das políticas públicas de saúde no Brasil; c) sistemas de Saúde e Atenção 
Primária em Saúde; d) princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; e e) Marcos Legais: Normas 
Operativas, Pacto de Gestão, Política Nacional de Atenção Básica e Estratégia Saúde da Família. A 
organização dos sistemas locais de saúde, com ênfase no planejamento de base em territorial: a) organização 
de sistemas locais de saúde; b) caracterização dos serviços componentes e redes de apoio; c) recursos 
disponíveis e fluxos estabelecidos; d) análise da Situação de Saúde; e e) Marcos da Programação e da 
Avaliação: Sistema de informações em Atenção Básica; e Ações Programáticas Estratégicas; e Vigilância em 
Saúde. O processo de trabalho das equipes: a) território: mapeamento e dinâmicas da organização social; b) 
cadastramento e visita domiciliar; c) acolhimento e Humanização; d) ciclo vital individual e familiar; e) 
atribuições e responsabilidades dos atores envolvidos no processo de trabalho; f) Marcos Operativos: coleta e 
análise de dados; ações educativas, preventivas e assistenciais; e g) instrumentos e ferramentas para o 
trabalho com famílias. 4. Atuação interdisciplinar e participação popular: a) ferramentas para atuação 
interdisciplinar; b) participação popular e controle social; c) promoção da saúde; d) ações intersetoriais e áreas 
transversais; e e) gestão por resultados dos serviços, equipes e profissionais. 

 

CARGO 0103 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Efetuar, sob orientação da chefia imediata, serviços auxiliares de cozinha, copa, jardinagem, lavanderia, 
limpeza, conservação, capatazia e outros similares. Efetuar sob orientação imediata, serviços de copa, 
preparando café, chá, sucos, sanduíches. Lavar louças, copos, garrafas, talheres e outros utensílios de copa, 
inclusive eletrodomésticos, usando material adequado, além de água e sabão, a fim de assegurar sua higiene, 
limpeza e conservação. Manter o asseio das dependências da capa, limpando, guardando os utensílios nos 
devidos lugares, retirando louças quebradas e outros detritos, para manter a urdem e higiene do local. Efetuar o 
polimento de talheres, vasilhames metálicos e de outros utensílios da copa, mediante uso de material 
adequado, para assegurar-lhes a conservação e o bom aspecto. Servir café, chá, sucos, água e lanches nas 
diversas unidades da instituição. Verificar diariamente o abastecimento dos refrigerantes, controlando os 
gêneros alimentícios e registrando as quantidades existentes, para proceder à renovação do estuque. 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA 
EDITAL 003/2012, DE 20 DE JANEIRO DE 2012 

REGULAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO 
 

18/53 

CARGO 0104 
GARI 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Desempenhar as tarefas que se destinam a conservar a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de 
lixo, varrições, lavagens, pintura de guias, aparo de gramas, etc. Lavar vidros de janelas e fachadas de edifícios 
e limpar recintos e acessórios dos mesmos. Atender transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes 
informações. Zelar pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitar meios e tomar providências para a 
realização dos serviços e das atividades que são realizadas em recintos fechados ou em céu aberto. Trabalhar 
individualmente ou em equipe, com ou sem supervisão permanente. 

 

CARGO 0105 
VIGILANTE 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Exercer a vigilância dos prédios públicos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionado suas dependências, 
para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. Executar a ronda diurna 
ou noturna nas dependências de edifícios e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras 
vias de acesso estão fechados corretamente, examinando as instalações hidráulicas e elétricas e constatando 
irregularidades, para possibilitar a tomada de providências necessárias a fim de evitar roubos e prevenir 
incêndios e outros danos. Controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais, vistoriando veículos, 
bolsas e sacolas. Comunicar a pessoa ou órgão competente, informando das ocorrências do seu setor, para 
permitir a tomada de providências adequadas a cada caso. Atender aos visitantes, identificando-os e 
encaminhando-os aos setores procurados. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS NÍVEL MÉDIO E 
SUPERIOR (CONTEÚDO COMUM A TODOS OS 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO E ENSINO 
SUPERIOR COMPLETO 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS BÁSICOS 
PORTUGUÊS: Análise de concordância, de regência e colocação. Análise e interpretação de textos. Classes de 
palavras. Colocação de pronomes nas frases. Concordância verbal e nominal: Regência verbal e nominal. 
Conjugação de verbos. Correção de textos. Flexão nominal e verbal. Formas de tratamento. Interpretação de 
texto. Morfologia: classificação e flexão de palavras. Ortografia: acentuação gráfica. Ortografia oficial. 
Pontuação. Preposições e conjunções. Redação oficial de cartas, ofícios, requerimentos, telegramas e 
certidões. Regência nominal e regência verbal. Separação silábica. Significado das palavras. Sintaxe: termos 
essenciais da oração.  
ATUALIDADES: Atualidades brasileiras e mundiais: economia e política. Política nacional e internacional. 

 

CARGO 0201 
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Desenvolver atividades de vigilância e controle ambiental de zoonoses em relação às enfermidades  
transmitidas por vetores que podem acometer a saúde da população; realizar captura, manejo, vacinação e 
alimentação de animais, manuseio de inseticidas e raticidas, limpeza e manutenção de instalações de animais; 
orientar munícipes sobre medidas de controle de zoonoses e executar outras atividades que lhe forem 
delegadas pelos níveis hierárquicos superiores, relacionados a sua área de atuação. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Saúde: conceito e relação com o ambiente. Saúde Pública: vigilância, prevenção de doenças e promoção de 
saúde. Sistema Único de Saúde e cidadania. Sociedade, ética e promoção de saúde. Saneamento básico e 
saúde. Práticas de campo: reconhecimento de problemas de saúde e fatores de risco. O ser humano e a saúde: 
aspectos básicos do organismo humano funcional. As infecções e as defesas do organismo. Doença e meio 
ambiente: agentes patológicos e ciclos vitais - endemias e doenças re-emergentes. Trabalho e saúde - 
prevenção de doenças associadas ao trabalho. Saúde nas comunidades: respeito a diferenças de classe, etnia, 
gênero e geração. Peste bubônica e hepatite. Mosquitos; Aedes Aegypti – dengue. Baratas, moscas, pulgas, 
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formigas, etc. Noções sobre o controle de animais e insetos (desratização e desinsetização). Combate a insetos 
e peçonhentos. Noções sobre as espécies de roedores e de raticidas anticoagulantes de dose única e dose 
múltipla nas formas de pó, peletizado e parafinado. Localização de foco de roedores. Inseticidas organo 
fosforados e piretróides. Noções sobre higiene e necessidade da utilização de equipamentos de segurança. 
Manuseio de animais de grande e pequeno porte. 

 

CARGO 0202 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar serviços de fiscalização na área de higiene e saúde, em equipamentos comunitários e em domicílios, 
observando as condições sanitárias, aplicando as sanções cabíveis para assegurar a preservação da saúde da 
coletividade. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Armazenamento e qualidade dos alimentos. Coleta, transporte e destinação de lixo. Condições de Saúde no 
Brasil. Equipamentos de segurança. Higiene Sanitária, em estabelecimentos de saúde e de uso coletivo. 
Noções das condições de medicamentos e desinfetantes. Noções de meio ambiente. Noções de vigilância 
nutricional. Poluição atmosférica e sonora. Saneamento Básico. Saúde do trabalhador. Situações de riscos. 
Higiene e segurança alimentar. 

 

CARGO 0203 
AGENTE RURAL 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Prestar assistência e orientação aos lavradores e criadores bem como auxiliar no trabalho de defesa sanitária 
animal e vegetal. Prestar assistência aos agricultores sobre métodos de cultura, bem como meios de defesa e 
tratamento contra pragas e moléstias nas plantas; realizar culturas experimentais através de plantio de 
canteiros, bem como efetuar cálculos para adubação e preparo da terra; informar aos lavradores sobre a 
conveniência da introdução de novas culturas e equipamentos indicados para cada lavoura, bem como a 
manutenção e conservação dos mesmos; orientar os criadores, fazendo demonstrações práticas sobre métodos 
de vacinação, de criação e contenção de animais, bem como sobre processos adequados de limpeza e 
desinfecção de estábulos, baias, tambos; auxiliar o veterinário nas práticas operatórias e tratamento de animais, 
controlando a tem¬peratura, administrando remédios, aplicando injeções, supervisionando a distribuição de 
alimentos, colaborar em experimentação zootécnica; realizar a Inseminação artificial; colaborar na organização 
de exposições rurais; acompanhar o desenvolvimento da produção de leite e verificar o respectivo teor de 
gordura dar orientação sobre indústrias rurais de conservas, lacticínios e executar outras tarefas correlatas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções de Administração Rural. As Culturas de: Caju, Côco, Feijão, Milho e Mandioca. As Pastagens. Controle 
de Ervas Daninhas. Podas de Plantas Frutíferas. Noções Fundamentais sobre Solos: Formação e Constituição, 
Principais Propriedades Físicas, Adubação Orgânica e Verde, Adubação Química ou Mineral, Correção do Solo. 
Noções Fundamentais sobre mecanização Agrícola: Tração Animal e Tração Motora. Noções Fundamentais de 
Irrigação. Sanidade Animal: Aplicação de Medicamentos e Contenção de Animais. Alimentação Animal: 
Volumosos, Concentrados, Cilagem, Fenação e Mineralização. Amostragens de solo e de planta no campo para 
fins de análises química, física e biológica. Processamento; acondicionamento e arquivamento de amostras de 
solo planta para fins de analise física, química e biológica. Unidades em químicas analítica e orgânica, medidas 
e conversões entre unidades de medidas utilizadas pelo sistema internacional na ciência do solo. Interpretação 
e avaliação dos resultados de análises física e química de solo e de planta. Princípios básicos para retenção e 
movimento de água no solo: métodos/procedimentos para determinação da umidade do solo. Estudo das fases 
e da relação massa volume do solo: métodos/procedimentos para determinação da densidade, porosidade e 
textura do solo. Metais pesados no solo: métodos/procedimentos para determinação no solo e na planta. 
Nutrientes de plantas e fertilidade do solo: métodos/procedimentos para determinação no solo e na planta dos 
elementos essenciais. Vocação e aptidão agrícolas das terras para os múltiplos usos. Uso de dejetos e matéria 
orgânica do solo: métodos/procedimentos para determinação. Uso e conservação dos solos. Adubação em 
geral. Irrigação e drenagem. Conhecimentos gerais de fitotecnia. Mecanização agrícola. Noções de 
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fitossanidade. Conhecimentos gerais de zootecnia. Noções de sanidade animal. Noções de higiene e de 
segurança individual, coletiva e de instalações. 

 

CARGO 0204 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar, sob supervisão, tarefas administrativas nas áreas de protocolo, secretaria, arquivo, orçamento, 
finanças, recursos humanos, material, patrimônio, organização e métodos, coleta, classificação e tabulação de 
dados; arquivar e registrar documentos em geral; redigir textos, relatórios e correspondências, observando as 
normas de comunicação oficial; realizar atividades de recepção, atendimento e prestação de informações ao 
público; outras tarefas afins. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções de Direito Administrativo. Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder 
vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e 
abuso do poder. Serviços Públicos: conceito e princípios. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; 
anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Contratos administrativos: conceito e 
características. Lei nº 8.666/93 e alterações. Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. 
Administração: Conceito. Funções (planejamento, organização, direção e controle). Produtividade, eficiência, 
eficácia e efetividade. Planejamento estratégico, tático e operacional. Características, técnicas, ferramentas. 
Relação organização – ambiente. Estruturas organizacionais e organogramas: características, tipos, vantagens 
e desvantagens. Liderança: tipos de abordagens. Poder e influência. Comunicação. Habilidades interpessoais. 
Trabalho em equipe. Controle. Importância e fundamentos. Processo de controle. Instrumentos e ferramentas 
de controle do desempenho da organização. Temas contemporâneos da Administração. Qualidade Total, 
Reengenharia. Downsizing. Gestão do Conhecimento. Gestão de documentos. O ciclo vital dos documentos: 
arquivos correntes, intermediários e permanentes. Métodos de classificação dos documentos. Preservação de 
documentos. Administração Pública: Conceitos, elementos e poderes do Estado. Organização do Estado e da 
Administração. Governo e Administração Pública. Princípios da Administração Pública. Entidades políticas e 
administrativas. Natureza Jurídica e Características. Espécies da Administração Indireta. Características. 
Regime Jurídico, classificação e espécies. Organização Administrativa Brasileira. Órgãos e Entidades da 
Administração Federal. Natureza e competências. Princípios e Instrumentos. Poderes e deveres do 
administrador público. Poderes Administrativos vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e 
de polícia). Características e formas de atuações. Atos administrativos. Conceito, requisitos, elementos, 
atributos, classificação, espécies. Anulação e Revogação. Processo Administrativo. Ética profissional. Noções 
básicas de informática: Windows, Word, Excel, PowerPoint. Conceito de Internet e Intranet. Correio eletrônico. 

 

CARGO 0205 
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atender os usuários da biblioteca, orientando-os no manuseio dos catálogos e localização do material 
bibliográfico, bem como cadastrar acervo e usuários e controlar a circulação dos materiais bibliográficos; 
controlar o movimento da biblioteca, transcrevendo em impresso próprio os dados da circulação dos materiais; 
emprestar, renovar e controlar a devolução dos materiais, operando o sistema informatizado de empréstimo; 
organizar e ordenar os materiais bibliográficos e não bibliográficos; orientar os usuários quanto ao 
funcionamento da biblioteca divulgando o regulamento; aplicar multas pelo atraso na devolução do material 
emprestado; digitar, utilizando editor de texto e distribuir o boletim informativo da biblioteca para divulgação das 
recentes aquisições; datilografar e/ou digitar, correspondências e arquivar as recebidas pela biblioteca; coletar 
dados estatísticos das tarefas sob sua responsabilidade; examinar e conferir a integridade dos materiais 
bibliográficos e não bibliográficos adquiridos pela biblioteca; recuperar e executar pequenos reparos nos 
materiais. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções de Direito Administrativo. Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder 
vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e 
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abuso do poder. Serviços Públicos: conceito e princípios. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; 
anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Contratos administrativos: conceito e 
características. Lei nº 8.666/93 e alterações. Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. 
Comunicação humana. Administração e organização de bibliotecas; Conceitos. Biblioteconomia. Bibliotecário. 
Auxiliar de Biblioteca, tipos de biblioteca. Objetivos da biblioteca escolar. Acervo. Localização, organização e 
ordenação do material bibliográfico. Bibliotecas, Cultura e Sociedade. Catalogação: tipos de catálogos; tipos de 
fichas; Classificação: Classificação de autor. Classificação decimal DEWEY. Seleção e aquisição. Classificação 
de materiais: conceituação, atributos para classificação, tipos de classificação; especificação: estrutura e 
formação da especificação, tipos padronizados de especificação, normalização, padronização, análise de valor, 
abreviaturas de termos técnicos usados em especificação; codificação: conceituação, tipos. 

 

CARGO 0206 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (ASB) 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Auxiliar na execução dos trabalhos técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em 
órgãos públicos de saúde; auxiliar na prevenção da doença bucal participando de programas de promoção à 
saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal; auxiliar na confecção e reparação de próteses 
dentárias; executar os procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista e do técnico de saúde 
bucal, conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Desinfecção e Noções de assepsia. Esterilização. Instrumental dentário. Noções básicas da função. 
Procedimentos. Zelo pelos instrumentos utilizados no consultório - limpeza e esterilização. Odontologia Social - 
atendente de consultório dentário: histórico, legislação e papel do ACD; Normas de Biossegurança - lavagem, 
acondicionamento e manutenção dos equipamentos odontológicos, esterilização e desinfecção de instrumentais 
e moldagens; Atendimento junto à cadeira odontológica - rotina de consulta, instrumentação, manipulação de 
materiais e revelação de radiografias; Programas de prevenção de cáries; Noções de vigilância à saúde. 

 

CARGO 0207 
INSPETOR SANITÁRIO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Fiscalizar estabelecimentos comerciais, feiras, diversões públicas, bares, comerciantes autônomos e outros, 
verificando o cumprimento da legislação vigente, a fim de fazer cumprir as normas e os regulamentos 
estabelecidos em legislação específica. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções de Direito Administrativo. Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder 
vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e 
abuso do poder. Serviços Públicos: conceito e princípios. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; 
anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Contratos administrativos: conceito e 
características. Lei nº 8.666/93 e alterações. Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. 
Armazenamento e qualidade dos alimentos. Coleta, transporte e destinação de lixo. Condições de Saúde no 
Brasil. Equipamentos de segurança. Higiene Sanitária, em estabelecimentos de saúde e de uso coletivo. 
Noções das condições de medicamentos e desinfetantes. Noções de meio ambiente. Noções de vigilância 
nutricional. Poluição atmosférica e sonora. Saneamento Básico. Saúde do trabalhador. Situações de riscos. 
Higiene e segurança alimentar. 

 

CARGO 0208 
MOTORISTA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar as tarefas que se destinam a dirigir veículos leves e pesados. Transportar pessoas e cargas. Verificar 
níveis de óleo, água, combustíveis, calibragem de pneus, cargas, extintores e outros. Preencher formulários 
referentes a utilização de veículo. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as 
necessidades da Prefeitura. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anormalidades no funcionamento do veículo e reparos. Conservação e limpeza de equipamentos, materiais, 
veículos automotores (ambulâncias, automóveis, caminhões, microônibus, ônibus, peruas, picapes e outros). 
Direção Defensiva. Diagnóstico de defeitos em veículos. Ferramentas e equipamentos obrigatórios e 
acessórios. Inspeção e diagnóstico do estado de veículos automotores – estado geral (freios, mecânica, 
elétrica, pneus, tapeçaria e outros mecanismos), estado de funcionamento, componentes ou sistemas com 
problemas ou com falhas, indicação para manutenção preventiva e corretiva. Leitura de roteiros ou mapas 
rodoviários. Normas de Segurança do Trabalho e de segurança veicular. Equipamentos de Segurança. Direção 
de ambulância dentro da cidade, Municípios vizinhos ou para a capital. Reparos de emergência. Segurança do 
Trabalho. Primeiros Socorros. Transporte de passageiros ou de cargas. Transporte de refeições prontas, 
cereais, gêneros alimentícios, leite, verduras, legumes, para as escolas, creches e postos de distribuição. 
Utilização de Extintores de Incêndio. Verificação da documentação do veículo. Verificação das condições dos 
veículos, combustível, óleo de freio, água do radiador, estado dos pneus e freios, catracas, baterias, nível e 
pressão do óleo, sinaleiros, amperímetro, velocímetro etc. Zelo pela limpeza e conservação do veículo, 
efetuação de pequenos reparos ou substituição de equipamentos. Lei nº 9.503/97 (Código de trânsito Brasileiro) 
e resoluções do CONTRAN. Normas Gerais de Circulação e Conduta. Sinalizações de Trânsito. 

 

CARGO 0209 
MOTORISTA (AMBULÂNCIA) 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar as tarefas que se destinam a dirigir ambulâncias. Transportar pessoas e cargas. Verificar níveis de 
óleo, água, combustíveis, calibragem de pneus, cargas, extintores e outros. Preencher formulários referentes a 
utilização de veículo. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades 
da Prefeitura. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anormalidades no funcionamento do veículo e reparos. Conservação e limpeza de equipamentos, materiais, 
veículos automotores (ambulâncias, automóveis, caminhões, microônibus, ônibus, peruas, picapes e outros). 
Direção Defensiva. Diagnóstico de defeitos em veículos. Ferramentas e equipamentos obrigatórios e 
acessórios. Inspeção e diagnóstico do estado de veículos automotores – estado geral (freios, mecânica, 
elétrica, pneus, tapeçaria e outros mecanismos), estado de funcionamento, componentes ou sistemas com 
problemas ou com falhas, indicação para manutenção preventiva e corretiva. Leitura de roteiros ou mapas 
rodoviários. Normas de Segurança do Trabalho e de segurança veicular. Equipamentos de Segurança. Direção 
de ambulância dentro da cidade, Municípios vizinhos ou para a capital. Reparos de emergência. Segurança do 
Trabalho. Primeiros Socorros. Transporte de passageiros ou de cargas. Transporte de refeições prontas, 
cereais, gêneros alimentícios, leite, verduras, legumes, para as escolas, creches e postos de distribuição. 
Utilização de Extintores de Incêndio. Verificação da documentação do veículo. Verificação das condições dos 
veículos, combustível, óleo de freio, água do radiador, estado dos pneus e freios, catracas, baterias, nível e 
pressão do óleo, sinaleiros, amperímetro, velocímetro etc. Zelo pela limpeza e conservação do veículo, 
efetuação de pequenos reparos ou substituição de equipamentos. Lei nº 9.503/97 (Código de trânsito Brasileiro) 
e resoluções do CONTRAN. Normas Gerais de Circulação e Conduta. Sinalizações de Trânsito. 

 

CARGO 0210 
MOTORISTA AB 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar as tarefas que se destinam a dirigir veículos leves e pesados. Transportar pessoas e cargas. Verificar 
níveis de óleo, água, combustíveis, calibragem de pneus, cargas, extintores e outros. Preencher formulários 
referentes a utilização de veículo. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as 
necessidades da Prefeitura. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anormalidades no funcionamento do veículo e reparos. Conservação e limpeza de equipamentos, materiais, 
veículos automotores (ambulâncias, automóveis, caminhões, microônibus, ônibus, peruas, picapes e outros). 
Direção Defensiva. Diagnóstico de defeitos em veículos. Ferramentas e equipamentos obrigatórios e 
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acessórios. Inspeção e diagnóstico do estado de veículos automotores – estado geral (freios, mecânica, 
elétrica, pneus, tapeçaria e outros mecanismos), estado de funcionamento, componentes ou sistemas com 
problemas ou com falhas, indicação para manutenção preventiva e corretiva. Leitura de roteiros ou mapas 
rodoviários. Normas de Segurança do Trabalho e de segurança veicular. Equipamentos de Segurança. Direção 
de ambulância dentro da cidade, Municípios vizinhos ou para a capital. Reparos de emergência. Segurança do 
Trabalho. Primeiros Socorros. Transporte de passageiros ou de cargas. Transporte de refeições prontas, 
cereais, gêneros alimentícios, leite, verduras, legumes, para as escolas, creches e postos de distribuição. 
Utilização de Extintores de Incêndio. Verificação da documentação do veículo. Verificação das condições dos 
veículos, combustível, óleo de freio, água do radiador, estado dos pneus e freios, catracas, baterias, nível e 
pressão do óleo, sinaleiros, amperímetro, velocímetro etc. Zelo pela limpeza e conservação do veículo, 
efetuação de pequenos reparos ou substituição de equipamentos. Lei nº 9.503/97 (Código de trânsito Brasileiro) 
e resoluções do CONTRAN. Normas Gerais de Circulação e Conduta. Sinalizações de Trânsito. 

 

CARGO 0211 
PROFESSOR DE TEATRO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO 3º OU 4º PEDAGÓGICO 
COMPLETO E CURSO DE TEATRO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atuar em regência de classe de Educação Infantil ou Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e 
práticas, em observância às políticas e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração da 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do ensino; Prática e saber docente; A Didática e a 
formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de ensino; O planejamento de ensino; Componentes 
e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; 
Relação professor-aluno; Avaliação escolar. O ensino de teatro no contexto atual. Processo de construção do 
conhecimento em teatro - interações com texto, o espaço, o contexto e os personagens. Teatro como atividade 
coletiva - vivência de contextos e situações através da ação. Criação, articulação e dramatização de imagens 
através do teatro. O Jogo Teatral como processo de criação artística e sua função pedagógica; A Encenação 
Teatral como estratégia de ensino e aprendizagem; A Dramaturgia como prática criativa e sua função no ensino 
de Teatro. A relação atuante e espectador no Teatro como estratégia de ensino e de aprendizagem; A 
Abordagem Triangular: propostas de práticas para o ensino de Teatro; O ensino de Teatro em cursos livres, 
organizações não Governamentais, hospitais e projetos comunitários; Teorias e Metodologias do Ensino do 
Teatro; Teorias e Metodologias para a formação de professores de Teatro. A Ação Física como processo de 
criação artística e sua função pedagógica; A Improvisação no Teatro como estratégia de ensino e de 
aprendizagem; A aplicação do Jogo Teatral no ensino de Teatro nos níveis fundamental e médio; A Direção 
Teatral e a sala de aula nos níveis fundamental e médio; A aplicação das Técnicas de Atuação no ensino de 
Teatro. 

 

CARGO 0212 
PROFESSOR DE DANÇA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO 3º OU 4º PEDAGÓGICO 
COMPLETO E CURSO DE DANÇA 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atuar em regência de classe de Educação Infantil ou Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e 
práticas, em observância às políticas e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração da 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
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profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do ensino; Prática e saber docente; A Didática e a 
formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de ensino; O planejamento de ensino; Componentes 
e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; 
Relação professor-aluno; Avaliação escolar. O ensino da dança no contexto atual. A corporeidade enquanto 
construção social. Dança e movimento. A dimensão estética da dança. Dança e sociedade. Dança e 
diversidade cultural. Pressupostos metodológicos do ensino da dança. Dança e atividades rítmicas e 
expressivas nos Parâmetros Curriculares Nacionais e suas interfaces com os temas transversais. Abordagens 
pedagógicas da dança na escola e em espaços não escolares. Planejamento, execução e avaliação do 
processo de ensino e aprendizagem da dança. Abordagens teórico-práticas das diferentes formas e expressões 
de dança: danças populares, dança de rua, danças folclóricas, e dança contemporânea. O ensino das 
diferentes formas e expressões de dança no curso de Licenciatura em Dança para acadêmicos de diferentes 
formações. Dança, inclusão, saúde e qualidade de vida. A formação do profissional para o ensino, pesquisa e 
extensão em dança em uma abordagem multidisciplinar. 

 

CARGO 0213 
SECRETÁRIO ESCOLAR 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Exercer a coordenação das atividades concernentes à secretaria da escola; conhecer e aplicar os princípios e 
normas que regem a administração escolar; desempenhar as ações e competências previstas na legislação 
pertinente ao cargo; articular ações, integrar a equipe, fortalecer autonomia e responsabilidade dos que 
trabalham na secretaria, desenvolvendo a cultura de participação e de transparência; conhecer as normas e 
procedimentos relativos à escrituração da vida escolar dos alunos e à regularização da vida funcional dos 
servidores da escola, mantendo atualizados os sistemas de informação da Secretaria da Educação; participar, 
em conjunto com a equipe escolar, da formulação e implementação da Proposta Pedagógica da escola; 
elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às atividades escolares; 
dominar conhecimentos de redação oficial para elaborar e instruir expedientes, fundamentando o parecer 
conclusivo na legislação específica e dando o correto encaminhamento; contribuir para a integração escola-
comunidade; interagir junto aos outros órgãos da escola, realizar pesquisas por via tecnológica, procurando 
com que o trabalho seja desenvolvido de forma dinâmica, precisa e objetiva; realizar trabalhos de digitação da 
correspondência e dos documentos, protocolo e distribuição da correspondência na Escola; cumprir as demais 
atribuições disciplinadas na Proposta Pedagógica da Escola ou em norma específica deste sistema. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Psicologia da aprendizagem; Psicologia do desenvolvimento; Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional –
9394/96; Currículo: conceituação e tendências; Planejamento de ensino; Avaliação: tipos, instrumentos e 
critérios. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990): a criança e o 
adolescente: conceito legal; Da prevenção e dos direitos fundamentais da criança e do adolescente; Das 
medidas sócio-educativas. Organizar, dirigir e executar trabalhos técnicos relativos à administração escolar. 
Documentação e informação: conceito e desenvolvimento de documentação. Novas tecnologias: internet, uso e 
acesso à base de dados e fontes de informação on line. Noções de informática aplicadas aos serviços de 
secretaria. Correio Eletrônico (mensagens, anexação de arquivos, cópias); Microsoft Word 97/2000/2003/XP em 
português: Edição e formatação de textos (operações do menu Formatar, Inserir, Tabelas, Exibir - cabeçalho e 
rodapé, Arquivo - configurar página e impressão, Ferramentas - ortografia e gramática); Microsoft Excel 
97/2000/2003/XP em português: Criação de pastas, planilhas e gráficos, uso de formulas, funções e macros, 
configurar página, impressão, operações do menu Formatar, operações do menu Inserir, obtenção de dados 
externos, classificar; Microsoft Windows 95/98/2000/XP em português: Criação de pastas (diretórios), arquivos 
e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, uso de 
aplicativos, interação com os aplicativos do Microsoft Office; Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, 
impressão de páginas. Redes Microsoft: compartilhamento de pastas e arquivos; localização e utilização de 
computadores e pastas remotas. 
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CARGO 0214 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Planejar o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em 
órgãos públicos de saúde. Prevenir doença bucal participando de projetos educativos e de orientação de 
higiene bucal. Confeccionar e reparar próteses dentárias humanas, animais e artísticas. Executar 
procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Administrar pessoal, recursos financeiros e 
materiais. Mobilizar capacidades de comunicação e palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades 
são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Atendimento em saúde bucal. Técnicas auxiliares de odontologia. Noções de dentística, prótese, radiologia, 
cirurgia, odontopediatria, ortodontia, periodontia, endodontia, recepção, instrumentação e administração. 
Higiene dental. Doenças periodontais. Técnicas para higienização bucal. Odontologia preventiva. Manutenção 
periódica e sistemática da cavidade oral. Ações coletivas em saúde bucal. Materiais, equipamentos e 
instrumentais. Materiais odontológicos. Equipamentos odontológicos. Instrumental odontológico. Ergonomia do 
consultório odontológico. Odontologia a quatro mãos. Organização funcional do serviço. Biossegurança na 
Odontologia: bacteriologia; assepsia; anti-sepsia; desinfecção; esterilização (métodos, preparo do instrumental, 
manutenção, manipulação do material estéril). Noções gerais de anatomia. Noções de anatomia, fisiologia e 
patologia bucal. Noções sobre fármacos, cadeia de transmissão das doenças, microbiologia bucal, primeiros 
socorros. Ética profissional. 

  

CARGO 0215 
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar atividades de nível intermediário que envolvam a adequada automatização de rotinas, por intermédio 
do desenvolvimento, codificação, teste, implantação, documentação e manutenção dos programas e sistemas; 
a verificação, a preparação e a operação de equipamentos de informática, com a transferência de dados para 
sistemas automatizados; o atendimento aos usuários; a realização de trabalhos que exijam conhecimentos 
básicos e/ou específicos de informática; outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade que 
venham a ser determinadas pela autoridade superior. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções de Direito Administrativo. Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder 
vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e 
abuso do poder. Serviços Públicos: conceito e princípios. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; 
anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Contratos administrativos: conceito e 
características. Lei nº 8.666/93 e alterações. Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. 
Fundamentos de computação; organização e arquitetura de computadores; componentes de um computador 
(hardware e software); sistemas de entrada e saída; sistemas de numeração e codificação; aritmética 
computacional; princípios de sistemas operacionais; características dos principais processadores do mercado; 
ambientes Windows (XP e Windows 7) e Linux; Internet e Intranet; utilização de tecnologias, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet; ferramentas e aplicativos de navegação, de correio 
eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; conceitos de protocolos, World Wide Web, 
organização de informação para uso na Internet, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, 
vídeo, multimídia; acesso à distância a computadores; conceitos de proteção e segurança da informação; 
procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de 
segurança (backup); conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e pastas. Instalação de programas 
e periféricos em microcomputadores; principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, 
geração de material escrito e multimídia; tecnologias de rede local Ethernet/Fast Ethernet/Gibabit Ethernet; 
Cabeamento: Par trançado sem blindagem - categoria 5E e 6; fibras ópticas; redes sem fio (wireless). 
Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, 
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roteadores); protocolo TCP/IP; serviços de nomes de domínios (DNS); serviço DHCP; serviços HTTP e HTTPS; 
serviço de transferência de mensagens SMTP; proxy. Conceitos básicos de “firewall”; Prevenção de intrusão; 
auditoria; sistemas de criptografia e suas aplicações; Programação orientada a objetos. Conceitos básicos: 
classes, objetos, métodos, mensagens, sobrecarga, herança, polimorfismo, interfaces e pacotes; tratamento de 
exceção. Linguagens de programação Java e PHP; AJAX; XML; Web Services; noções de servidores de 
aplicação Java; Eclipse; ferramentas de gerência de configuração; práticas ágeis: Integração contínua, Test-
driven Development (TDD), Refactoring. Design Patterns; Teste funcional e de unidade. Banco de dados: MER - 
Modelo de entidaderelacionamento; Modelo conceitual, lógico e físico; Conceitos básicos de banco de dados: 
esquema, tabelas, campos, registros, índices, relacionamentos, transação, triggers, tipos de bancos de dados; 
Normalização de dados: conceitos, primeira, segunda e terceira formas normais; DML: Linguagem de 
manipulação de dados; DDL: Linguagem de definição de dados. Inglês Técnico. 

 

CARGO 0216 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar trabalhos técnicos de laboratório em geral, realizando ou orientando exames, testes de cultura de 
microorganismos, através da manipulação de aparelho de laboratório e por outros meios recomendados, para 
possibilitar o diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Normas gerais para colheita de material: preparação do paciente; socorro de emergência; tipos de 
anticoagulantes e sua proporção em relação ao volume de sangue;técnicas de biossegurança na colheita e 
manipulação de sangue, liquor, secreções, urina e fezes; colheita para gasometria; separação, 
acondicionamento, conservação,identificação e transporte das amostras. Identificação e utilização de vidrarias e 
equipamentos e materiais de laboratório. Técnicas de filtração, destilação e desionização. Técnicas de 
lavagem, preparação e esterilização de vidrarias e eliminação de amostras contaminadas. Colheitas especiais: 
anal-swab, escarro, hemocultura, secreções genitais e suor. Hematologia: origem, composição e função do 
sangue; hematócrito; hemoglobina; câmara de Neubauer; diluição e contagem de plaquetas, leucócitos e 
eritrócitos; hemossedimentação; coagulograma; reticulócitos ecolorações usadas em hematologia. 
Epidemiologia: conceito e importância da epidemiologia, história natural e prevenção de doenças, imunização, 
endemias e epidemias, doenças transmissíveis e não-transmissíveis. Imunohematologia: sistemaABO, Rh e 
tipagem ABO, Rh e Du. Transfusão de sangue e componentes; aspectotécnico e efeitos indesejáveis. 
Microbiologia: preparação e esterilização de meios de cultura; colheitas para coprocultura, material do trato 
geniturinário, garganta, escarro; colorações usadas em microbiologia. Parasitologia: helmitoses e 
protozoosessangüínea, tissulares e intestinais humanas. Bioquímica: dosagem de glicose, uréia e creatinina no 
sangue; noções de fotometria. Noções de formação da urina, caracteres gerais e coleta da urina, exame 
químico e sedimentoscopia da urina. Métodos usados nas análises toxicológicas. Microscópio: noções gerais de 
uso e conservação. Preparação de soluções e medidas volumétricas. Uso da balança analítica. 

 

CARGO 0217 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Auxiliar na organização, supervisão e execução de serviços de enfermagem, empregando processos de rotina 
e/ou específicos, orientando equipes auxiliares na operacionalização desses serviços, para possibilitar a 
recuperação da saúde de pessoas em hospitais, ambulatórios, postos de saúde e outras unidades 
especializadas em saúde. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções gerais de anatomia e fisiologia humanas. Noções de histologia dos tecidos. Epitelial: de revestimento e 
glandular. Muscular: liso e estriado. Nervoso. Conjuntivo: substância fundamental, fibras colágenas, fibras 
elásticas, fibras reticulares, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido e sistema retículo endotelial. Anatomia 
macroscópica: registro, descrição, cortes, acondicionamento. Procedimentos técnicos de enfermagem. 
Enfermagem na administração de medicamentos. Técnicas básicas de enfermagem. Assistência de 
enfermagem em saúde mental. Biossegurança nas Ações de Saúde. Conceitos e princípios de assepsia, anti-
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sepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização. Atendimento de emergência e primeiros socorros. 
Programas de Saúde: pré-natal, puericultura, imunização, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, 
cólera, hepatite, dengue, meningite e leptospirose, DST/AIDS, adolescentes, prevenção de câncer 
cérvicouterino e planejamento familiar. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. 

 

CARGO 0218 
TELEFONISTA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Desempenhar as tarefas que se destinam a controlar o sistema de telefones da Prefeitura. Atender chamadas, 
fazer e controlar ligações, organizar relação de ligações de interurbanos. Executar outras atividades 
compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades da administração. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Assuntos correlatos à respectiva área. Atendimento telefônico (formas de tratamento, linguagem, tom de voz e 
domínio da informação solicitada). Equipamentos de Segurança. Equipamentos eletrônicos e telefônicos. 
Mesas telefônicas: transferências das ligações, modo de espera e recursos diversos. Operação de equipamento 
PABX. Regras de Comunicação. Segurança no Trabalho. Noções de informática aplicadas aos serviços de 
secretaria. Correio Eletrônico (mensagens, anexação de arquivos, cópias); Microsoft Word 97/2000/2003/XP em 
português: Edição e formatação de textos (operações do menu Formatar, Inserir, Tabelas, Exibir - cabeçalho e 
rodapé, Arquivo - configurar página e impressão, Ferramentas - ortografia e gramática); Microsoft Excel 
97/2000/2003/XP em português: Criação de pastas, planilhas e gráficos, uso de formulas, funções e macros, 
configurar página, impressão, operações do menu Formatar, operações do menu Inserir, obtenção de dados 
externos, classificar; Microsoft Windows 95/98/2000/XP em português: Criação de pastas (diretórios), arquivos 
e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, uso de 
aplicativos, interação com os aplicativos do Microsoft Office; Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, 
impressão de páginas. Redes Microsoft: compartilhamento de pastas e arquivos; localização e utilização de 
computadores e pastas remotas. 

 

CARGO 0219 
TRATORISTA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar as tarefas que se destinam a dirigir tratores e máquinas pesadas. Transportar pessoas e cargas. 
Verificar níveis de óleo, água, combustíveis, calibragem de pneus, cargas, extintores e outros. Preencher 
formulários referentes a utilização de veículo. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, 
conforme as necessidades da Prefeitura. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anormalidades no funcionamento do veículo e reparos. Conservação e limpeza de equipamentos, materiais, 
veículos automotores (ambulâncias, automóveis, caminhões, microônibus, ônibus, peruas, picapes e outros). 
Direção Defensiva. Diagnóstico de defeitos em veículos. Ferramentas e equipamentos obrigatórios e 
acessórios. Inspeção e diagnóstico do estado de veículos automotores – estado geral (freios, mecânica, 
elétrica, pneus, tapeçaria e outros mecanismos), estado de funcionamento, componentes ou sistemas com 
problemas ou com falhas, indicação para manutenção preventiva e corretiva. Leitura de roteiros ou mapas 
rodoviários. Normas de Segurança do Trabalho e de segurança veicular. Equipamentos de Segurança. Direção 
de ambulância dentro da cidade, Municípios vizinhos ou para a capital. Reparos de emergência. Segurança do 
Trabalho. Primeiros Socorros. Transporte de passageiros ou de cargas. Transporte de refeições prontas, 
cereais, gêneros alimentícios, leite, verduras, legumes, para as escolas, creches e postos de distribuição. 
Utilização de Extintores de Incêndio. Verificação da documentação do veículo. Verificação das condições dos 
veículos, combustível, óleo de freio, água do radiador, estado dos pneus e freios, catracas, baterias, nível e 
pressão do óleo, sinaleiros, amperímetro, velocímetro etc. Zelo pela limpeza e conservação do veículo, 
efetuação de pequenos reparos ou substituição de equipamentos. Lei nº 9.503/97 (Código de trânsito Brasileiro) 
e resoluções do CONTRAN. Normas Gerais de Circulação e Conduta. Sinalizações de Trânsito. 
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CARGO 0301 
ADVOGADO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Coordenar, supervisionar e executar atividades de natureza jurídica, envolvendo emissão de pareceres, estudo 
de processos, elaboração de contratos, convênios, ajustes, anteprojetos de leis, decretos e regulamentos; 
representar, quando designado, o Município em juízo, ou fora dele, nas ações em que este, por seus órgãos e 
entidades, seja autor, réu ou interessado, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência 
jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo a audiências e outros atos, para 
defender direitos ou interesses do Município. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Constituição. Conceito. Classificação e interpretação das normas constitucionais. A ordem constitucional 
vigente. Supremacia constitucional e controle da constitucionalidade das normas. Ação direta de 
inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade (Lei no 9.868/99). Argüição de descumprimento 
de preceito fundamental (Lei no 9.882/99). Súmula vinculante (Lei no 11.417/06). Princípios fundamentais. 
Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos em espécie, direitos sociais, direitos 
da nacionalidade e direitos políticos. Organização político administrativa do Estado brasileiro: União, Estados 
Federados e Municípios. Intervenção estadual nos municípios. A Administração Pública na Constituição 
Federal. Organização dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo na Constituição Federal. Funções 
essenciais à Justiça. Princípios gerais da atividade econômica. Política urbana. Seguridade social: previdência 
social, saúde e assistência social. Educação, cultura e desporto. Meio ambiente. Família, criança, adolescente e 
idoso. Regime jurídico-administrativo. Princípios da Administração pública. Poder da Administração pública. 
Administração direta e indireta. Atos administrativos. Discricionariedade e vinculação. Processo administrativo. 
Licitação e contratos administrativos. Contrato de gestão, convênios e consórcios. Servidores públicos. 
Responsabilidade do Estado. Bens públicos. Controle da Administração pública. Pessoas: pessoas naturais, 
pessoas jurídicas, domicílio. Bens: conceito e classificações. Fatos jurídicos: negócio jurídico, atos jurídicos 
lícitos, atos ilícitos, prescrição e decadência, prova. Obrigações: modalidades, transmissão, adimplemento, 
extinção e inadimplemento. Contratos em geral. Espécies de contrato: compra e venda, troca ou permuta, 
contrato estimatório, doação, locação de coisas, empréstimo, comodato, mútuo, prestação de serviço, 
empreitada, depósito, mandato e fiança. Responsabilidade civil. Posse: conceito, classificação, aquisição, 
efeitos e perda. Propriedades: conceito, aquisição e perda. Direitos de vizinhança. Condomínio geral e 
condomínio edilício. Superfície. Servidões. Usufruto. Uso. Habitação. Direitos do promitente comprador. Penhor, 
hipoteca e anticrese. Atos unilaterais. Direito Tributário: Normas Gerais de Direito Tributário. Fontes do Direito 
Tributário. Norma tributária: vigência, aplicação, interpretação e integração. Tributo: conceito, natureza jurídica 
e espécies. Hipótese de incidência: conceito e aspectos. Fato gerador. Obrigações tributárias: conceito e 
espécies, sujeitos ativo e passivo. Obrigação principal e acessória. Crédito tributário: conceito, natureza, 
lançamento, modalidades e revisão do lançamento, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. 
Responsabilidade tributária. O Sistema Tributário Nacional: limitações constitucionais ao poder de tributar, 
imunidade tributária, competência tributária, tributos federais, estaduais e municipais. Administração tributária. 
Repartição das receitas tributárias. Garantias e privilégios do crédito tributário. Direito Financeiro: Conceito e 
objeto. Competência legislativa: normas gerais e específicas. Lei no 4.320/64. Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar no 101/00). Orçamento Público: conceito e natureza jurídica. Princípios orçamentários. 
Regime constitucional. Vedações constitucionais em matéria orçamentária. Normas gerais de Direito Financeiro. 
Processo orçamentário: calendário de elaboração e execução das leis orçamentárias, metas técnicas e 
instrução do orçamento público. Leis orçamentárias: Lei Orçamentária Anual; Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
Plano Plurianual. Créditos adicionais. Processo legislativo. Exercício financeiro. Receita pública: classificações. 
Receitas originárias e derivadas; estágios, dívida ativa. Receitas patrimoniais. Receitas tributárias. Imposto. 
Taxa. Empréstimos compulsórios. Contribuição de melhoria. Preço. Contribuições sociais. Receitas creditícias. 
Crédito público. Empréstimos públicos. Dívida pública. Regime constitucional da dívida pública brasileira. 
Despesa pública: classificação, estágios da despesa: empenho; liquidação e pagamento. Programação 
financeira. Regime contábil da despesa. Restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. Precatórios 
judiciais. Crédito público: disciplina constitucional dos créditos e empréstimos públicos; classificação dos 
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créditos públicos; dívida pública fundada, consolidada e mobiliária. Competência do Senado Federal sobre 
dívida pública. Fiscalização financeira e orçamentária. Controle externo: Poder Legislativo e Tribunais de 
Contas. Controle interno. Direito do Trabalho: Contrato individual de trabalho: conceito, requisitos, classificação, 
espécies, duração, alteração, suspensão e interrupção. Salário. Remuneração. Equiparação salarial. 
Estabilidade. Indenização. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Reintegração e readmissão. Férias. Aviso 
prévio. 13º salário. Salário mínimo. Jornada de trabalho. Extinção do contrato de trabalho. Rescisão: justas 
causas. Despedida indireta. Inquérito para apuração de faltas. Representação sindical. Convenções e acordos 
coletivos de trabalho. O direito de greve e suas implicações no serviço público. Processo do Trabalho: 
Organização da Justiça do Trabalho. Graus de jurisdição. Processo judiciário do Trabalho: disposições 
preliminares, processo em geral. Dissídios individuais. Recursos na Justiça do Trabalho. Estrutura do Código de 
Processo Civil. Processos de conhecimento. Jurisdição e ação. Partes e procuradores. Atos processuais. 
Formação, suspensão e extinção do Processo. Antecipação de tutela. Procedimento sumário. Procedimento 
ordinário. Recursos. Processo de execução: disposições gerais, espécies, suspensão e extinção. Embargos do 
devedor. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Cumprimento de sentença e sua impugnação. 
Processo cautelar: disposições gerais. Arresto, seqüestro, busca e apreensão, exibição, produção antecipada 
de provas e atentado. Procedimentos especiais: Ações possessórias, Ação de nunciação de obra nova, Ação 
de usucapião, Inventários e partilhas, Embargos de terceiro e Ação de desapropriação. Procedimento das 
ações constitucionais: Ação popular, Mandado de segurança e Ação civil pública. Direito Ambiental: 
Disposições constitucionais de proteção ao meio ambiente (Constituição Federal, art. 225). Direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Competências legislativas relacionadas ao direito ambiental. Política 
Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/81 e alterações posteriores). Do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
– SISNAMA: estrutura e competências administrativas. Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 
Licenciamento Ambiental. Normas gerais. Resoluções CONAMA nos 1/86 e 237/97. Exigibilidade de Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Proteção da vegetação. Código Florestal (Lei no 4.771/65 e alterações 
posteriores): reserva legal e áreas de preservação permanente. Manejo florestal sustentável. Concessão 
Florestal (Lei no 11.284/06). Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei no 9.985/00). Proteção das 
águas. Lei de Recursos Hídricos (Lei no 9.433/97). Padrões de qualidade das águas. Responsabilidade 
ambiental. Responsabilidade civil por dano ambiental no direito brasileiro. Crimes ambientais (Lei no 9.605/98 e 
alterações posteriores). Infrações administrativas (Decreto no 6.514/08). Direito Urbanístico: conceito e 
princípios. Planejamento urbanístico. Loteamento e parcelamento urbanístico. Restrições à propriedade 
privada: limitações administrativas, servidões administrativas e desapropriação. Instrumentos de controle 
urbanístico: licenciamento. Estatuto das Cidades. 

 

CARGO 0302 
ASSISTENTE SOCIAL 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Planejar, coordenar, dirigir, orientar e avaliar planos, programas e projetos de serviço social em diferentes 
áreas, como educação, saúde, trabalho, previdência social e outros, atuando em estabelecimentos específicos 
dessas áreas ou junto a grupos comunitários; prestar serviços no âmbito social a indivíduos ou grupos com 
problemas de desajustamento social ou em tratamento de saúde mental ou física, bem como no ambiente de 
trabalho, aplicando os processos básicos do serviço social, visando contribuir para integrar ou reintegrar a 
pessoa à sociedade e ao trabalho. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Constituição Federal, Estadual – artigos relacionados à família, infância e adolescência. Noções de Direito: 
Família e sucessões. Metodologia do Serviço Social. Ética. Política Social e Serviço Social. Serviço Social e 
Família. Serviço Social e interdisciplinidade. Conhecimento detalhado sobre o Estatuto da criança e do 
Adolescente – ECA (Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990), abrangendo: linhas de ação, diretrizes e entidades. 
Medidas de proteção á criança e ao adolescente. Da prática de ato infracional. Das medidas pertinentes ao pai 
ou responsável. Do Conselho Tutelar: estrutura, atribuições, competência e conselheiros. Do acesso à justiça 
da infância e da juventude. Dos crimes e das infrações administrativas praticadas contra a criança e o 
adolescente. Disposições finais e transitórias. Conselho detalhado sobre a Lei Orgânica da Assistência Social – 
LOAS (Lei Federal n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993). Das definições e dos objetivos. Dos princípios e das 
diretrizes. Da organização e da gestão. Dos benefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos de 
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assistência social. Do financiamento da Assistência Social. Das disposições gerais e transitórias. 

 

CARGO 0303 
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Desempenhar as atividades de supervisão, coordenação, direção e execução de trabalhos especializados 
sobre gestão orçamentária, financeira e patrimonial, análise contábil, auditoria contábil e de programas; 
assessoramento especializado em todos os níveis funcionais do Sistema de Controle Interno; orientação e 
supervisão de auxiliares; análise; pesquisa e perícia de atos e fatos da administração orçamentária, financeira e 
patrimonial; interpretação da legislação econômico-fiscal, financeira, de pessoal e trabalhista; supervisão, 
coordenação e execução de trabalhos referentes à programação financeira do município, e ao 
acompanhamento e avaliação dos recursos alcançados pelos gestores públicos; modernização e 
informatização da administração financeira do município. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Regras Constitucionais sobre o Controle Interno. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, o Controle 
Externo e os Sistemas de Controle Interno. Estrutura, funcionamento e atribuições dos órgãos de Controle 
Interno do Poder Executivo. Teoria do Consumidor. Teoria da Firma. Equilíbrio. Bens Públicos e Privados. 
Contabilidade Nacional. Balanço de Pagamentos. Juros Simples e Compostos. Taxas de Juros (nominal, 
efetiva, real, proporcional, equivalente). Capitalização. Valor Presente. Desconto. Montante. Equivalência de 
Capitais. Anuidades. Sistemas de Amortização. Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) e Declaração de 
Lima. Sistemas de Controle na Administração Pública Brasileira (arts. 70 a 74 da Constituição Federal). 
Tribunais de Contas: funções, natureza jurídica e eficácia das decisões. Conceito, objeto e fontes do Direito 
Administrativo. Regime Jurídico-Administrativo: princípios constitucionais do Direito Administrativo brasileiro. 
Organização administrativa da União: administração direta e indireta; autarquias; fundações públicas; empresas 
públicas; sociedades de economia mista; entidades paraestatais. Atos administrativos: conceito, requisitos, 
elementos, pressupostos e classificação. Vinculação e discricionariedade. Revogação e invalidação. Agentes 
Públicos: servidores públicos. Organização do serviço público. Normas constitucionais concernentes aos 
servidores públicos. Direitos e deveres dos servidores públicos. Responsabilidades dos servidores públicos. 
Processo administrativo disciplinar, sindicância e inquérito; Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/1990, com 
alterações posteriores). Serviços públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle. Requisitos do 
serviço e direitos do usuário. Competências para prestação do serviço. Serviços delegados a particulares. 
Concessões, permissões e autorizações. Convênios e consórcios administrativos. Processo Administrativo. 
Legislação aplicável à contratação de bens e serviços. Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002. Decretos nº 
1.070/1994, nº 3.555/2000, nº 3.697/2000 e nº 3.931/2001. Elaboração e fiscalização de contratos. Critérios de 
remuneração por esforço versus produto. Cláusulas e indicadores de nível de serviço. O papel do fiscalizador 
do contrato. O papel do preposto da contratada. Acompanhamento da execução contratual. Registro e 
notificação de irregularidades. Definição e aplicação de penalidades e sanções administrativas. 

 

CARGO 0304 
BIBLIOTECONOMISTA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Disponibilizar informação em qualquer suporte (localização e recuperação); gerenciar unidades de informação, 
redes e sistemas de informação; selecionar, adquirir, tratar e registrar tecnicamente e armazenar recursos 
informacionais; disseminar informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; 
desenvolver estudos e pesquisas (coleta, análise e elaboração de informações bibliométricas e outras); realizar 
difusão cultural (promover eventos, organizar atividades para os usuários); desenvolver ações educativas 
(treinamento e capacitação dos usuários); executar atividades especializadas e administrativas relacionadas à 
rotina de unidades de informação, quer no atendimento ao usuário, quer na administração do acervo ou na 
manutenção de bancos de dados; desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das 
funções do cargo. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Processamento técnico: tombamento, catalogação (AACR2, REPIDISCA, Tabela Cutter), classificação 
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(REPIDISCA, CDD/CDU) e preparo físico dos documentos técnicos; Tesauro e indexação de termos de meio 
ambiente. Comutação bibliográfica (nacional e internacional) e CCN. Software microisis. Serviços de alerta 
bibliográfico (escaneamento de periódicos, divulgação do acervo). Arquivística/arquivologia. Serviços de 
referência (atendimento, seleção do acervo, perfil do usuário, DSI, estatísticas, etc.). Recuperação da 
informação (pesquisa e levantamento) em bases/banco de dados informacionais de meio ambiente. 
Planejamento bibliotecário, administração e organização de unidades de informação. Normalização ABNT - 
informação e documentação. Noções básicas de preservação e conservação de acervos, encadernação e 
restauro de documentos. 

 

CARGO 0305 
BIOQUÍMICO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar tarefas relativas ao planejamento, coordenação e execução de exames, análises clínicas,  
bioquímicas, microbiológicas, imunológicas de exsudatos e transudatos  humanos, como sangue, urina, saliva e 
outros, valendo-se de diversas técnicas específicas para completar o diagnóstico de doenças; supervisionar o 
pessoal envolvido em atividades laboratoriais; interpretar e emitir resultados dos exames realizados em 
bioquímica, imunologia, parasitologia, microbiologia e hematologia; executar atividades de desinfecção e 
esterilização de materiais e equipamentos, zelando pela limpeza e ordem dos materiais e equipamentos; 
executar outras atividades específicas do cargo. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Análises Clínicas: Bioquímica Clínica, Citologia Clínica, Hematologia Clínica, Imunohematologia, Imunologia 
Clínica, Micologia Clínica, Microbiologia Clínica, Parasitologia Clínica, Controle de qualidade em Análises 
Clínicas. Análises Toxicológicas: Controle Terapêutico, Avaliação da Toxicidade a Substâncias Químicas, 
Farmacocinética Avançada, Análise Toxicológica de Fármacos e Drogas que causam Dependência, 
Comprometimento do Sistema Imunológico nas Intoxicações, Danos em Biomoléculas e o seu Papel no 
monitoramento da Exposição e Agentes Tóxicos, Toxicologia dos Praguicidas, Aplicações de Cromatografia em 
Análises Toxicológicas, Toxicologia Aplicada a Alimentos, Cromatografia Líquida, Eletroforese Capilar, 
espectrometria de massas, Toxicidade de Contaminantes em Amostras Ambientais, Controle de qualidade em 
Análises Toxicológicas. Crioprotetores, armazenamento, congelamento e descongelamento de células, controle 
de qualidade no armazenamento de células e sêmen. Análise de água e alimentos: Química de alimentos, 
Microbiologia de alimentos, Bioquímica de alimentos, Análise físico-química e sensorial de alimentos, Controle 
de qualidade de alimentos e matérias primas, Fiscalização de alimentos, Farmacologia - Introdução: Conceitos 
básicos de Farmacologia. Farmacocinética. Farmacodinâmica. Aplicações de conceitos e 
Farmacocinética/Farmacodinâmica. Mecanismo de ação dos grupos farmacológicos. Interação medicamentosa. 
Farmacotécnica. Farmacognogia. Química Farmacêutica. Deontologia e Legislação Farmacêutica - Evolução 
Histórica da Farmácia no Brasil. Deontologia Farmacêutica. Código de Ética. Legislação Farmacêutica. Lei 
9.787/99. Portaria nº. 344/98 – S.V.S./Ministério da Saúde. Higiene Social  - Medidas preventivas de doenças. 
História Natural das doenças. Evolução das doenças transmissíveis. Relação do ambiente e doenças 
transmissíveis. Doenças não infecciosas. Medidas das doenças. Organização do Sistema Nacional de Saúde. 
Imunização. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Viroses. Zoonoses. Protozooses. Bacterioses. Parasitoses. 
Micoses. 

 

CARGO 0306 
CIRURGIÃO DENTISTA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Desempenhar as tarefas que se destinam a atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico, 
realizar entre outras atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicar anestesia, extrair dentes, cirurgias 
bucomaxilofaciais, implantes, tratamentos estéticos e de reabilitação oral, confeccionar prótese oral e extra-oral, 
realizando as ações pelo Programa de Saúde da Família e integrar-se com a equipe do Programa de Saúde da 
Família, a fim de obter maior eficácia no desenvolvimento das ações do Programa. Pode desenvolver pesquisas 
na prática odontológica e integrar comissões de normalização do exercício da profissão. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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Anatomia e histologia bucal. Biosegurança (infecção cruzada, métodos de esterilização e desinfecção).  
Caracterização e hierarquização. Cariologia e outras afecções. Cirurgias. Cirurgia Oral Menor. Cuidados, 
limpeza e esterilização a serem tomados com os instrumentos, visando assegurar a higiene e utilização dos 
mesmos. Dentística Restauradora (preparos cavitários conservadores, materiais restauradores e forradores). 
Dentística operatória. Diagnóstico e tratamento de afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando 
processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal. Educação em Saúde Bucal. 
Ergonomia e Pessoal auxiliar odontológico. Ética Profissional.  Extrações, utilização de boticões, alavancas e 
outros instrumentos para prevenir infecções mais graves. Fisiologia e patologia bucal. Fluorterapia. Índices: a) 
de cáries. b) de doenças periodontais. c) índice de Fluorose. Identificação de afecções quanto à extensão e 
profundidade, por meio de instrumentos especiais. Limpeza profilática dos dentes e gengivas, extração de 
tártaro, eliminação da instalação de focos e infecção. Manejo psicológico da criança para o tratamento 
odontopediátrico. Materiais Dentários. Métodos de prevenção da cárie, das doenças periodontais e das 
doenças de fluorose. Modelo de prática municipal. Nível de atenção odontológica. Níveis de prevenção e de 
aplicação. Oclusão. Odontologia Preventiva e Social. Odontopediatria: Desenvolvimento das Dentições 
decíduos   e   permanentes   e Morfologia dos dentes decíduos. O primeiro molar permanente: sua importância 
clínica. Organização e coordenação de Campanhas de prevenção da saúde bucal. Orientação à comunidade 
quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados. Os cuidados odontológicos às gestantes. Plano de 
Tratamento. Preparo cavitário em dentes decíduos e permanentes. Prevenção das doenças – Etiologia e 
prevalência (Cárie dental, Doença periodontal, Câncer Bucal, AIDS, Maloclusão, Fissuras labiopalatinas). 
Problemas de odontologia sanitária. Prótese. Radiologia. Restauração de  cáries  dentárias,  por  meio  de  
instrumentos, aparelhos e substâncias especiais, visando evitar o agravamento do processo e estabelecer a 
forma e função do dente. Saúde Bucal Coletiva. Selantes de fóssulas e fissuras: sua aplicação em 
odontopediatria. Semiologia. Semiologia e tratamento das afecções do tecido mole. Semiologia e tratamento 
das afecções pulpares. Serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca. Procedimentos clínicos, 
cirúrgicos e protéticos, visando à conservação de dentes e gengivas. Sistemas de trabalho, Sistema de 
Atendimento e sistema incremental: Planejamento, Execução e Avaliação.  Terapêutica e farmacologia de 
interesse clínico.  Terapia pulpar em dentes decíduos. Técnica e interpretação radiográfica. Técnicas 
Anestésicas em Odontologia.  Traumatismos dentários: diagnóstico e medidas terapêuticas.Urgência em 
Odontologia. Uso tópico e sistêmico do flúor. Verificação de dados de cada paciente, registro dos serviços 
executados, utilização de fichas apropriadas e acompanhar da evolução do tratamento. 

 

CARGO  0307 
CONTADOR 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Estudar, fiscalizar e orientar as atividades fazendárias que envolvem matéria financeira e econômica de 
natureza complexa; realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade 
do Município; orientar a atividade relacionada com a escrituração e o controle de quantos arrecadam rendas, 
realizem despesas, administrem bens do Município; realizar estudos financeiros e contábeis, emitir pareceres 
sobre operações de crédito; organizar planos de amortização da dívida pública municipal; realizar a análise 
contábil e estatística dos elementos integrantes dos balanços; supervisionar a prestação de contas e auxílios 
recebidos pelo Município; assinar balanços, balancetes; executar a escrituração analítica dos atos ou fatos 
administrativos, escriturar contas correntes diversas, levantar balancetes patrimoniais e financeiros, examinar 
processos de prestação de contas; examinar empenhos de despesa, verificando a classificação e a existência 
de saldos nas dotações; executar tarefas correlatas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Contabilidade Geral: conceito, noções básicas, objeto, finalidade, usuários e funções. Patrimônios: conceito, 
bens, direitos e obrigações. Equação patrimonial, origem e aplicação de recursos. Conceitos contábeis básicos: 
contas, lançamentos, método das partidas dobradas. Balanços patrimoniais: apresentação e composição. 
Apresentações da demonstração do resultado. Tipos de sociedades. Orçamento Público: Conceito, Tipos de 
Orçamento, Princípios Orçamentários. O orçamento na Constituição de 1988: Plano Plurianual, Diretrizes 
orçamentárias, Orçamento Anual - conceito, vigência, processo legislativo e vedações. O ciclo orçamentário. 
Classificação legal: Receita orçamentária e Despesa orçamentária. Orçamento Programa: conceito e estrutura 
programática. Créditos Adicionais: conceito, finalidade, característica, forma de abertura e vigência: 
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suplementares, especiais e extraordinários. Execução orçamentária e financeira: estágios da receita e da 
despesa, os restos a pagar, as despesas de exercícios anteriores o suprimento de fundos. Controle e Avaliação 
da Execução Orçamentária: o controle externo, o controle Interno: estrutura, competências e atribuições. Novos 
conceitos de avaliação com base na Eficiência, na Eficácia, na Economicidade e na Efetividade. Fiscalização 
Contábil, Financeira e Patrimonial – Art. 70 a 74, da CF/88. Contabilidade Pública: Conceito, exercício 
financeiro, regime contábil utilizado. Patrimônio na administração pública: conceito, aspecto qualitativo e 
aspecto quantitativo, avaliação dos elementos patrimoniais. Sistemas de Escrituração: orçamentário, financeiro, 
patrimonial e de compensação. Registro de operações típicas: Sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial. 
Demonstrativos da Gestão: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração 
das Variações Patrimoniais - Conceito, elaboração, estrutura, interpretação e análise das informações. 
Relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal. Auditoria: Conceitos, modalidades, origens e classificações. 
Normas de Auditoria: relativas à pessoa, a execução do trabalho e ao parecer do auditor. Papéis de trabalho: 
conceito, classificação, técnicas de elaboração. Auditoria no Setor Governamental: conceito, finalidade, Tipos e 
Formas de auditoria. Parecer de Auditoria no setor governamental. Ética profissional. Noções básicas de 
informática: Windows, Word, Excel, PowerPoint. Conceito de Internet e Intranet. Correio eletrônico 

 

CARGO 0308 
ENFERMEIRO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Planejar, organizar, dirigir, fiscalizar e executar programas e serviços de enfermagem, em unidades 
hospitalares, empregando processos específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde dos 
indivíduos; atuar técnica e administrativamente nos programas de saúde pública, na prestação de cuidados 
globais a indivíduos e famílias, no desenvolvimento de programas educativos para a comunidade e nas 
pesquisas correlatas, para proteger e recuperar a saúde da comunidade. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Processos de gestão dos Serviços de Enfermagem. Processo de trabalho em Enfermagem; Auditoria em  
Saúde e em Enfermagem; Supervisão em Enfermagem; Teorias administrativas; Recursos humanos; Mudanças 
em Enfermagem; Planejamento em Enfermagem. Lei do Exercício Profissional; Atribuições da equipe de 
Enfermagem conforme a lei; funções privativas do enfermeiro; Conduta profissional segundo a Lei e o Código 
de Ética. Saúde do trabalhador. Doenças ocupacionais. Biossegurança. A vigilância epidemiológica no contexto 
da Enfermagem. Semiologia e semiotécnica aplicada à Enfermagem (princípios básicos do exame físico e 
adequação aos diagnósticos de enfermagem). Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de 
dados, diagnóstico de Enfermagem com base na Taxonomia da "Associação Norte-Americana de Diagnóstico 
em Enfermagem" (NANDA), Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) e Avaliação da Assistência de 
Enfermagem (NOC), documentação e registro. Princípios da administração de medicamentos. Cuidados de 
Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Assistência de Enfermagem na prevenção e controle 
de infecção. Processo de Enfermagem ambulatorial e na central de esterilização. Assistência de Enfermagem a 
adultos e idosos com alterações clínicas nos sistemas orgânicos, de acordo com as necessidades humanas 
básicas utilizando o processo de enfermagem. Modelos de intervenção na saúde da população idosa. 
Assistência de enfermagem a pacientes com doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e imunodeficiência. 
Planejamento da assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas reprodutor (pré-natal de risco), 
gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, endócrino, nervoso e musculoesquelético. 
Assistência de Enfermagem a pacientes com lesões por queimaduras Assistência de Enfermagem em doenças 
infecciosas. Assistência de Enfermagem na função imunológica. Assistência pós-operatória tardia a com: 
feridas cirúrgicas, cateteres, drenos. Assistência de Enfermagem em saúde materna: gestação e 
desenvolvimento fetal, propedêutica obstétrica. Assistência à gestante de alto risco, à parturiente, à puérpera e 
ao recém-nato. Urgências obstétricas e neonatais. A prática da Enfermagem em saúde coletiva. Programa de 
saúde da família. Enfermagem no programa de assistência domiciliar. Planejamento e promoção do ensino de 
auto-cuidado ao cliente. Contextualização da Saúde da Mulher, Suporte Básico de Vida, Fisiopatologia dos 
distúrbios dos sistemas cardiovascular, digestivo, urinário, músculo-esquelético, Enfermagem Clinica em 
assistência especializada ambulatorial, Enfermagem Cirúrgica em assistência especializada ambulatorial, 
Enfermagem na Assistência ao Adulto, Informática em Enfermagem, Assistência de enfermagem no Tratamento 
do pé diabético. 
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CARGO 0309 
ENGENHEIRO CIVIL 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Planejar, elaborar, coordenar, fiscalizar, dirigir e executar projetos de engenharia civil, estudando características 
e especificações, preparando planos, orçamentos de custo, métodos de trabalho e demais dados requeridos, 
para possibilitar e orientar a construção, a manutenção e o preparo de obras e assegurar os padrões técnicos 
exigidos; prestar assessoramento em engenharia civil, integrando equipes de trabalho encarregadas da 
elaboração de projetos de interesse do Município. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Tecnologia das construções: instalação do canteiro de obra; locação da obra; escavações; fundações diretas; 
impermeabilização; argamassas; alvenaria; andaime; esquadrias; coberturas; instalações; revestimentos; 
vidros; pinturas. Concretos: tipos, preparo, aplicação, composição granulométrica e determinação de traços; 
ferragens; concreto armado; formas de escoramento. Práticas de obras: familiarização com ferramentas e 
segurança e higiene do trabalho: uso do material de proteção individual e coletiva; cuidados básicos com o 
canteiro e riscos profissionais; demolição de paredes; esquadrejamento de paredes; levantamento de paredes 
com as respectivas amarrações; execução de andaimes: preparação de canteiros, gabaritos e locação de uma 
edificação com conhecimento total das plantas e projetos; projetar, calcular e executar: andaimes, ferragens de 
pilares, vigas, lajes e cinta de amarração; revestimentos; hidráulica: instalações prediais, símbolos da ABNT, 
leitura de plantas. Noções de engenharia de custos, para elaboração de orçamento e composição de custos 
unitários, parciais e totais: levantamento de quantidades; Planejamento e cronograma físico-financeiro. Projeto 
e execução de obras civis: topografia e terraplenagem. Noções básicas sobre pavimentação, o pavimento e 
suas camadas; defeitos no pavimento asfáltico. Noções básicas de construção de galerias de águas pluviais e 
drenagens. Noções básicas de licitações de obras e serviços de engenharia e de contratos de obras públicas: 
Princípios, tipos, modalidades, dispensa, inexigibilidade, homologação, adjudicação, revogação, anulação; 
comissões de licitação, projeto básico, projeto executivo. Contratos: formalidades, obrigatoriedade, termos 
aditivos, anulação, rescisão, penalidades (Lei n.º 8.666/93). Elaboração de medições de obras e conhecimento 
da fiscalização de obras públicas. Sistemas hidráulicos na Engenharia Civil: custo, benefício; viabilidade 
política, técnica, econômica, financeira; Mercado; Planejamento; Organização: administração e gerenciamento. 
Controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro 
etc.); Controle de execução de obras e serviços. Documentação da obra: diários e documentos de legalização. 
Legislação específica para obras de engenharia civil: normas da ABNT, noções da Lei nº 10.257/01 
(denominada "Estatuto da Cidade"). Engenharia de avaliações: Legislação e normas; Metodologia; Níveis de 
rigor; Laudos de avaliação. Estradas: Projeto geométrico; Estrutura dos pavimentos. Saneamento básico: 
Tratamento de água e esgoto; Noções de barragens, açudes e reservatórios. Urbanismo: Origens e definição 
do desenho urbano. O processo de desenho urbano e as metodologias. Criação das Novas cidades. 
Planejamento urbano: Uso do solo. Dimensionamento e programação dos equipamentos públicos e 
comunitários; Sistemas viários (hierarquização, dimensionamento e geometria). Sistema de infra-estrutura de 
parcelamentos urbanos: energia, pavimentação e saneamento ambiental (drenagem, abastecimento, coleta e 
tratamento de esgotos, coleta e destilação de resíduos sólidos). O meio ambiente na Constituição Federal. 
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº. 6.938/81 e sua regulamentação): objetivos; diretrizes; 
conceitos e instrumentos da política nacional de meio ambiente. SISNAMA: organização, finalidades e 
competências. Lei dos Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98) e sua regulamentação: infrações 
ambientais. Administração Pública: princípios, organização e poder de polícia. Propriedades físicas, químicas e 
biológicas do solo, ar e água; poluentes atmosféricos, terrestres e aquáticos. Padrões de qualidade ambiental e 
padrões de lançamento. Poluição sonora e proteção do sossego público. Resolução Conama 01/90 e ABNT: 
NBR 10151/2000: Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – 
Procedimento. Decibelímetros: utilização e funcionamento. Código Florestal Brasileiro. Áreas de proteção 
permanente (APP) e reserva legal no Código Florestal Brasileiro. Requisitos para a supressão de vegetação em 
APP. Sistema Nacional das Unidades de Conservação e sua regulamentação (Lei Federal nº 9.985/00 e 
alterações). Política Nacional de Recursos Hídricos e sua regulamentação (Lei Federal nº 9.433/97 e suas 
alterações). Licenciamento ambiental: Noções sobre competências e processo de licenciamento (LP, LI, LO); 
Resolução CONAMA 237/97. Ética profissional. Noções básicas de informática: Windows, Word, Excel, 
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PowerPoint. Conceito de Internet e Intranet. Correio eletrônico 

 

CARGO 0310 
FARMACÊUTICO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizam tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, 
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica, tais como medicamentos, alimentos especiais, 
cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Realizam análises clínicas toxicológicas, 
fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; participam da elaboração, coordenação e 
implementação de políticas de medicamentos; exercem fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços 
e exercício profissional; orientam sobre uso de produtos e prestam serviços farmacêuticos. Podem realizar 
pesquisas sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos 
seres humanos e dos animais. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Gestão da Assistência Farmacêutica. Ciclo da Assistência Farmacêutica: seleção de medicamentos; 
programação de medicamentos; aquisição de medicamentos; armazenamento de medicamentos; distribuição 
de medicamentos; dispensação de medicamentos. Política Nacional de Medicamentos. Política de Assistência 
Farmacêutica no Sistema Único de Saúde. Farmacotécnica. Formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-
sólidas e parenterais: conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, acondicionamento. Farmacologia e 
Farmacoterapia: farmacocinética; farmacologia do sistema nervoso central, autônomo e periférico; farmacologia 
e farmacoterapia na hipertensão; farmacologia e farmacoterapia na síndrome metabólica; anticoncepção 
hormonal; farmacologia e farmacoterapia no diabetes; farmacologia e farmacoterapia na tuberculose, 
hanseníase, leishmaniose e Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS); farmacologia e farmacoterapia 
nas doenças infecciosas agudas em atenção primária; farmacologia e farmacoterapia na asma; princípios da 
farmacoterapia no idoso; princípios da farmacoterapia na criança; reações adversas a medicamentos; 
interações medicamentosas. Adesão à terapia medicamentosa. Atenção farmacêutica. Uso racional de 
medicamentos. Ética farmacêutica. Legislação sanitária: Regulamento de Medicamentos Genéricos; Portaria nº 
344 de 12/05/1998, e suas atualizações; Lei nº 5.991 de 17/12/1973. 

 

CARGO 0311 
FISIOTERAPEUTA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Prestar assistência fisioterapêutica (Hospitalar, Ambulatorial e em Consultórios). Elaborar o Diagnóstico 
Cinesiológico Funcional, prescrever, planejar, ordenar, analisar, supervisionar e avaliar os projetos 
fisioterapêuticos, a sua eficácia, a sua resolutividade e as condições de alta do cliente submetido a estas 
práticas de saúde. Avaliar o estado funcional do paciente, a partir da identidade da patologia clínica 
intercorrente, de exames laboratoriais e de imagens, da anamnese funcional e exame da cinesia, 
funcionalidade e sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas. Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico 
Funcional, planejar, organizar, supervisionar, prescrever e avaliar os projetos terapêuticos desenvolvidos nos 
pacientes.  Estabelecer rotinas para a assistência fisioterapêutica, fazendo sempre as adequações necessárias. 
Solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução do quadro funcional do paciente, sempre 
que necessário e justificado. Recorrer a outros profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres técnicos 
especializados, quando necessário. Reformular o programa terapêutico sempre que necessário. Registrar no 
prontuário do paciente, as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e as condições de alta 
da assistência fisioterapêutica. Integrar a equipe multiprofissional de saúde, sempre que necessário, com 
participação plena na atenção prestada ao paciente. Desenvolver estudos e pesquisas relacionados a sua área 
de atuação. Colaborar na formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde, orientando estágios e 
participando de programas de treinamento em serviço. Efetuar controle periódico da qualidade e da 
resolutividade do seu trabalho. Elaborar pareceres técnicos especializados sempre que solicitados. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anatomia muscular. Anatomia óssea. Artropatias Degenerativas e Inflamatórias. Doenças dos Vasos 
Sanguíneos e Linfáticos, Úlceras e Tecido Acatricial. Doenças e Distúrbios dos ossos e articulações. Efeitos 
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Fisiológicos da massagem. Encargos Sociais. Fisioterapia Cardiorespiratória.  Fisioterapia Pré e Pós 
Operatórios. Fraturas. Lesões dos Tecidos Moles. Luxações. Massagem relaxante. Nervos. Neurologia (Geral). 
Reeducação Postural Global. Tendões. Reabilitação de pacientes crônicos. 

 

CARGO 0312 
FONOAUDIÓLOGO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Desempenhar as tarefas que se destinam a identificar problemas ou à comunicação oral, empregando técnicas 
próprias de avaliação e deficiências ligadas fazendo treinamentos fonético, auditivo e de dicção, para 
possibilitar o aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Afasia. Aplicação de testes audiométricos para pesquisa de problemas auditivos. Articulação. Atendimento e 
orientação aos pais sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação das crianças. Emissão de parecer. 
Tratamento adequado, à reeducação e a reabilitação. Audição. Avaliação de deficiências. Exames fonéticos, de 
linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias. Plano de treinamento ou terapêutico. 
Comportamento verbal da criança. Controle e teste periódico da capacidade auditiva. Deglutição Atípica. 
Determinação da localização de lesão auditiva e suas conseqüências na voz, fala linguagem do indivíduo. 
Dislexia. Distúrbio Articulatório. Distúrbio de Aprendizagem. Distúrbios de Leitura-Escrita. Fonoaudiologia e 
Fonoaudiologia Escolar. Funções Neurovegetativas. Gagueira. Identificação de problemas ou deficiências 
ligadas à comunicação oral. Técnicas de avaliação. Treinamentos fonético, auditivo e de dicção. 
Aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala. Linguagem. Orientação quanto a problemas de linguagem e de 
audição. Logopedia e audiologia. Sessões terapêuticas. Reabilitação. 

 

CARGO 0313 
GESTOR AMBIENTAL 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Elaborar projetos de gestão ambiental que visem a preservação do meio ambiente aliada ao progresso. 
Promover o desenvolvimento sustentável, projetando a exploração natural por meio de técnicas não-poluentes. 
Analisar as condições da região e coordenar sua ocupação, tentando ao máximo diminuir os efeitos da poluição 
e da presença humana. Participar de projetos de tratamento de dejetos industriais, de armazenamento e de 
reciclagem do lixo. Planejar a drenagem da água da chuva. Trabalhar junto a educação e conscientização da 
população. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Ecossistemas (definição, estrutura, fluxo de energia, cadeias alimentares, produtividade primária, sucessão 
ecológica e biomas); Ciclos Biogeoquímicos (do carbono, do nitrogênio, do fósforo, do enxofre e da água); 
Bases do desenvolvimento sustentável; A energia e o meio ambiente (fontes de energia na ecosfera, crise 
energética, perspectivas futuras - fontes não renováveis e renováveis); O meio aquático (água na natureza, 
usos e qualidade da água, abastecimento, reuso, tratamento de efluentes, poluição, remedi ação e preservação 
dos mananciais); O meio terrestre (solos - conceito, formação, composição, características, poluição e 
remediação); O meio atmosférico (características e composição da atmosfera, principais poluentes 
atmosféricos, noções de meteorologia e dispersão dos poluentes, padrões de qualidade do ar, controle da 
poluição); Desenvolvimento sustentável (evolução dos conceitos, a contaminação de Minamata, Protocolo de 
Montreal, Protocolo de Kioto e desenvolvimento social, ambiental e econômico); Aspectos legais e institucionais 
(princípios constitucionais relativos ao meio ambiente e aos recursos ambientais, legislação federal de proteção 
aos recursos naturais, política nacional do meio ambiente, sistema nacional do meio ambiente, lei de crimes 
ambientais, sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, aspectos legais e institucionais relativos 
ao meio atmosférico, ao meio aquático e ao meio terrestre); Avaliação de impactos ambientais (características e 
fundamentos da metodologia); Geoprocessamento (conceitos básicos e estrutura de dados georreferenciados); 
Gerenciamento do lixo urbano (origem, composição, classificação, caracterização, reciclagem - de matéria 
orgânica, de papel, de plástico, de vidro, de metal, de entulho, tratamento térmico, resíduos de serviços de 
saúde); Ecotoxicologia (noções, avaliação de sedimentos e da água, biomarcadores, avaliação em efluentes 
industriais e domésticos). O meio ambiente na Constituição Federal. Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA 
EDITAL 003/2012, DE 20 DE JANEIRO DE 2012 

REGULAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO 
 

37/53 

Federal nº. 6.938/81 e sua regulamentação): objetivos; diretrizes; conceitos e instrumentos da política nacional 
de meio ambiente. SISNAMA: organização, finalidades e competências. Lei dos Crimes Ambientais (Lei Federal 
nº 9.605/98) e sua regulamentação: infrações ambientais. Administração Pública: princípios, organização e 
poder de polícia. Propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, ar e água; poluentes atmosféricos, 
terrestres e aquáticos. Padrões de qualidade ambiental e padrões de lançamento. Poluição sonora e proteção 
do sossego público. Resolução Conama 01/90 e ABNT: NBR 10151/2000: Acústica – Avaliação do ruído em 
áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento. Decibelímetros: utilização e 
funcionamento. Código Florestal Brasileiro. Áreas de proteção permanente (APP) e reserva legal no Código 
Florestal Brasileiro. Requisitos para a supressão de vegetação em APP. Sistema Nacional das Unidades de 
Conservação e sua regulamentação (Lei Federal nº 9.985/00 e alterações). Política Nacional de Recursos 
Hídricos e sua regulamentação (Lei Federal nº 9.433/97 e suas alterações). Licenciamento ambiental: Noções 
sobre competências e processo de licenciamento (LP, LI, LO); Resolução CONAMA 237/97. Ética profissional. 

 

CARGO 0314 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Realizar consultas médicas, correspondendo a anamnese, exame físico, solicitação de exames 
complementares e prescrição adequada às diversas patologias clínicas e/ou infecciosas; acompanhar pacientes 
hospitalizados; realizar, quando indicado, procedimentos de maior complexidade; prestar assessoria e emitir 
parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos técnico- científicos relacionados a aspectos médicos; 
participar do planejamento, execução, avaliação de planos e projetos, participar de reuniões gerenciais e de 
outras ações institucionais; participar de investigações epidemiológicas; desenvolver atividades de educação 
em saúde. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. Fisiologia do ciclo menstrual; disfunções 
menstruais; anomalias congênitas e intersexo; distúrbios do desenvolvimento puberal; climatério; vulvovagites e 
cervicites; doença inflamatória pélvica aguda e crônica; Doenças sexualmente transmissíveis; Abdômen agudo 
em ginecologia; Endometriose; Distopias genitais; Distúrbios urogenitais; Patologias benignas e malignas da 
mama; patologias benignas e malignas da vulva; vagina útero e ovário; Interpretação de exames citológicos e 
diagnósticos da lesão precursora do câncer cérvico uterino; Noções de rastreamento, estadiamento e 
tratamento do câncer da mama; Esterilidade conjugal; planejamento familiar. Ética em ginecologia e obstetrícia. 
Anatomia e fisiologia da gestação; Diagnóstico de gravidez e determinação da idade gestacional; Assistência 
pré-natal na gestação normal e avaliação de alto risco obstétrico; Diagnóstico de malformações fetais; aborto, 
gravidez ectópica, mola hidatiforme, corioncarcinoma: diagnóstico, fisiopatologia e tratamento; transmissões de 
infecções maternas fetais; Doenças hipertensivas na gestação; Pré-eclampsia: diagnóstico, manejo e 
tratamento; Diabetes melitus da gestação; Cardiopatias, Doenças renais e outras condições clínicas na 
gestação; HIV/AIDS na gestação; prevenção da transmissão vertical. Mecanismo do trabalho de parto; 
Assistência ao parto e uso do partograma; Distócias, Indicações de césares e fórceps; Rotura prematura de 
membranas, Condução; Indicações de analgesia e anestesia intraparto; Indicação de histerectomias puerperais, 
Hemorragia de terceiro trimestre; Sofrimento fetal crônico e agudo; Prevenção da prematuridade; Condução e 
tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas. Ginecologia - Doenças sexualmente transmissíveis. 
Doenças Inflamatórias Pélvicas Incontinência urinária. Distopias Genitais. Dismenorréias. Amenorréias. 
Climatério e Homonoterapia. Tumores Benignos e malignos. Planejamento familiar. Vulvo Vaginitis e Cervicites. 
Imunização. Síndrome dos ovários policísticos. Programas e prevenção da Saúde da Mulher na Saúde Pública. 
Obstetrícia - Assistência pré natal. Doenças Inflamatórias. Urgência e emergência materna. Assistência 
humanizada a mulher (parto aborto, purpério). Noções de Clínica Médica. Sistema único de Saúde e 
Municipalização. Afecções de genitais e do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos. Câncer do colo 
uterino. Câncer de mama. Disfunção menstrual. Diagnóstico preventivo. Eclâmpsia. Exames médicos 
específicos (clínico, colpocitologia, colposcopia, fezes, laboratorais, sangue, obstétrico, pós-natal e urina). 
Fisiologia da gestação. Inspeção, palpação e toque. Menopausa e climatério. O ciclo gravídico-puerperal. 
Terapia de reposição hormonal. 
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CARGO 0315 
JORNALISTA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Redacionar, condensar, intitular, interpretar, corrigir ou coordenar matéria a ser divulgada relacionada à 
Administração Pública Municipal, contendo ou não comentário. Realizar comentário ou crônica, pelo rádio ou 
pela televisão, em serviço de interesse do Município. Realizar entrevista, inquérito ou reportagem, escrita ou 
falada. Realizar planejamento, organização, direção e eventual execução de serviços técnicos de jornalismo, 
como os de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica de matéria a ser divulgada. Coletar notícias ou 
informações de interesse do Município e preparar sua divulgação. Executar a revisão de originais de matéria 
jornalística, com vistas à correção redacional e à adequação da linguagem. Organizar e conservar o arquivo 
jornalístico do Município e pesquisar dados para a elaboração de notícias. Executar a distribuição gráfica de 
texto, fotografia ou ilustração de caráter jornalístico, para fins de divulgação. Executar a estruturação de 
desenhos artísticos ou técnicos de caráter jornalístico. Executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Teoria da Comunicação; Articulação dos códigos comunicacionais nas novas mídias; As diversas formas de 
jornalismo (on-line, rádiojornalismo, telejornalismo, comunitário, documentário). O profissional de imprensa e as 
novas tecnologias; Reportagem – tipos; entrevista – modalidades; Titulação; Edição; O papel do assessor nos 
órgãos públicos e na iniciativa privada; Perfil do profissional: exigências; Veículos de comunicação internos e 
externos (house organ, revista, newsletter); Clipping, clipping eletrônico; Produção de releases, comunicados e 
notas oficiais; Código de Ética; História Política e Econômica recente do Brasil (década de 60 em diante); A 
comunicação na cultura contemporânea; Relação entre comunicação e política; Canais (veículos) de 
comunicação, sua história e seu comportamento; Processo de comunicação; Integração global e novos meios 
de comunicação; Conhecimento da norma culta da Língua Portuguesa; Linguagem jornalística: estrutura, texto, 
lide, sublide, título, entretítulo; Jornalismo econômico; Assessoria de imprensa: conceito e finalidade; Meios de 
divulgação: entrevista coletiva, “press release”; Relacionamento e atendimento à imprensa; Veículos: jornal, 
revista, televisão; Agências, mídia eletrônica/Internet. 

 

CARGO 0316 
MÉDICO PLANTONISTA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Prestar assistência médica no âmbito municipal, em regime de plantão, nas diversas áreas de saúde, visando 
preservar ou recuperar a saúde pública. Desempenhar as tarefas que se destinam a fazer exames médicos, 
emitir diagnóstico, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar 
do paciente. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Ações educativas de prevenção às doenças e bem-estar da comunidade. Alterações agudas de saúde. 
Conhecimentos técnicos. Conservação de equipamentos, instrumentos e materiais. Contaminações. 
Intoxicações agudas por agrotóxicos e animais peçonhentos. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho 
Circulatório. Controle de Hipertensão Arterial. Doenças do Aparelho Geniturinário. Doenças do Aparelho 
Respiratório. Afogamento. Doenças do Sistema Digestivo e Metabólico. Doenças Transmissíveis. 
Enfermidades. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças 
cardiovasculares. Equipamentos de Segurança. Exames médicos (bioquímicos, físicos, hematológicos, raio x e 
outros). Imunização. Instrumentos especiais.Insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias 
cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, 
hipertensão arterial e choque.  Leis Orgânicas da Saúde. Medicamentos. Medicina preventiva. Medicina 
Terapêutica. Planejamento das atividades médicas. Programas de Saúde Pública (acompanhamento, 
implantação e avaliação de resultados, Hanseníade, Hipertensão, Diabetes e tuberculose Crônica). 
Leishmaniose Cutânea.  Pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar 
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obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia intestinal e neoplasias. 
Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido-
base, nefrolitíase, infecções urinárias e metabólicas. Saúde e bem-estar do paciente. Saúde Pública. Sistema 
digestivo: gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência 
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon e tumores de 
cólon. Sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo, 
doenças da hipófise e da adrenal. Sistema Único de Saúde e Municipalização. Verminoses. 

 

CARGO 0317 
MÉDICO PSF 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Desempenhar as tarefas que se destinam a fazer exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever 
medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente. Examinar o paciente 
com a finalidade de proceder ao diagnóstico clínico da situação de saúde e/ou requisitar exames 
complementares; proceder às consultas médicas em crianças, adultos e gestantes, realizando as ações pelo 
Programa de Saúde da Família e integrar-se com a equipe do Programa de Saúde da Família, a fim de obter 
maior eficácia no desenvolvimento das ações do Programa. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Ações educativas de prevenção às doenças e bem-estar da comunidade. Alterações agudas de saúde. 
Conhecimentos técnicos. Conservação de equipamentos, instrumentos e materiais. Contaminações. 
Intoxicações agudas por agrotóxicos e animais peçonhentos. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho 
Circulatório. Controle de Hipertensão Arterial. Doenças do Aparelho Geniturinário. Doenças do Aparelho 
Respiratório. Afogamento. Doenças do Sistema Digestivo e Metabólico. Doenças Transmissíveis. 
Enfermidades. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças 
cardiovasculares. Equipamentos de Segurança. Exames médicos (bioquímicos, físicos, hematológicos, raio x e 
outros). Imunização. Instrumentos especiais.Insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias 
cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, 
hipertensão arterial e choque.  Leis Orgânicas da Saúde. Medicamentos. Medicina preventiva. Medicina 
Terapêutica. Planejamento das atividades médicas. Programas de Saúde Pública (acompanhamento, 
implantação e avaliação de resultados, Hanseníade, Hipertensão, Diabetes e tuberculose Crônica). 
Leishmaniose Cutânea.  Pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia intestinal e neoplasias. 
Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido-
base, nefrolitíase, infecções urinárias e metabólicas. Saúde e bem-estar do paciente. Saúde Pública. Sistema 
digestivo: gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência 
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon e tumores de 
cólon. Sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo, 
doenças da hipófise e da adrenal. Sistema Único de Saúde e Municipalização. Verminoses. 

 

CARGO 0318 
MÉDICO VETERINÁRIO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Praticar clínica médica veterinária e contribuir para o bem-estar animal; promover saúde pública e defesa do 
consumidor; exercer defesa sanitária animal; desenvolver atividades de pesquisa e extensão; fomentar 
produção animal; elaborar laudos, pareceres, atestados e outros documentos técnicos pertinentes à sua 
atividade. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Clínica e cirurgia veterinária. Compostos sanitários. Controle de produtos de uso veterinário. Controle de raiva, 
de roedores, vetores e zoonoses. Controle sanitário de alimentos. Cuidados na prevenção de alimentos. Defesa 
Sanitária. Desenvolvimento e execução de programas de nutrição animal. Formulação e balanceamento de 
rações. Prevenção de doenças, carências e aumento da produtividade.  Doenças infecto-contagiosas em Saúde 
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Pública veterinária, determinadas por bactérias: estreptococciases, tuberculose, pasteurelose, 
estafilococciases, brucelose, salmonelose, shigueloses, peste bubônica e vibriose leptospirose; determinadas 
por vírus: raiva, encefalites, eqüinas e aftosa; determinadas por nematóides: triquinelose, ascaridíase e 
ancilostomíase; determinadas por trematóides: esquistossomoses e cercarioses; determinadas por cestóides: 
teníase, cisticercoses e equinococoses. Elaboração e execução de projetos agropecuários, referentes ao 
crédito rural. Assessoria, assistência e orientação. Acompanhamento de projetos. Produção racional lucrativa 
de alimentos. Dispositivos legais quanto à aplicação dos recursos. Epidemiologia: conceito e cadeia 
epidemiológica. Ética Profissional. Exames laboratoriais. Colheita de material e/ou análise anátomo-patológica, 
histopatológica, imunológica. Diagnóstico e terapêutica. Fontes de contaminação. Fundamentos 
microbiológicos. Higiene, plano de prevenção e conduta na infecção alimentar. Inspeção e fiscalização sanitária 
em locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização de produtos de origem animal, bem 
como da qualidade. Legislação pertinente. Inspeção sanitária de produtos de origem animal. Melhoramento do 
gado. Inseminação artificial. Seleção das espécies mais convenientes. Caracteres mais vantajosos. Rendimento 
da exploração pecuária. Planejamento e desenvolvimento de campanhas e serviços de fomento e assistência 
técnica relacionados à pecuária e à Saúde Pública. Levantamentos de necessidades e do aproveitamento de 
recursos orçamentários existentes, visando favorecer a sanidade e produtividade do rebanho. Planejamento, 
organização, supervisão e execução de programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e 
desenvolvimento da pecuária. Estudos, pesquisas, consultas, relatórios, fiscalização e métodos, visando 
assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional econômica de alimentos e a saúde da comunidade. 
Procedimentos para avaliação dos surtos de infecção. Profilaxia das intoxicações e infecções alimentares. 
Profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças de animais. Exames clínicos e de laboratório, visando 
assegurar a sanidade individual e coletiva dos animais. Vias de Transmissão.  Zoonoses: conceituações e 
classificação. 

 

CARGO 0319 
NUTRICIONISTA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Planejar, coordenar, supervisionar e executar programas ou serviços de nutrição nos campos hospitalar, da 
saúde pública e outros, analisando carências alimentares e o conveniente aproveitamento dos recursos 
dietéticos, controlando a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, com vistas a 
contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares de pessoas, de 
pacientes hospitalizados, de grupos ou da comunidade. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Nutrição normal: definição, leis da alimentação; requerimentos, recomendações de nutrientes e planejamento 
dietético para lactente, pré-escolar, escolar, adolescente, adulto, idoso, gestante, nutriz. Diagnósticos 
antropométricos: indicadores e padrões de referência; vantagens, desvantagens e interpretação. Dietoterapia 
nas enfermidades do sistema cardiovascular. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade; diabete 
melito; dislipidemias. Carências nutricionais: desnutrição energéticoprotéica e anemias nutricionais. Dietoterapia 
das doenças renais. Terapia nutricional enteral . Técnica Dietética – introdução à técnica dietética – alimento: 
classificação, princípios nutritivos – seleção, preparo – planejamento de cardápios, condições sanitárias, 
higiênicas e métodos de conservação. Critérios para seleção e aquisição de alimentos. Nutrição em saúde 
pública: programas educativos – fatores determinantes do estado nutricional de uma população e carências 
nutricionais. Avaliação nutricional epidemiologia da desnutrição protéico calórica. Ética profissional. Anvisa: 
Portaria 272 de 08/04/1998; Resolução RDC nº 63 de 06/07/2000; Portaria nº 131 de 08/03/2005; Portaria nº 
135 de 08/03/2005. Interação entre medicamentos e nutrientes. Biossegurança. Ética e legislação profissional. 

 

CARGO 0320 
PROFESSOR DE INFORMÁTICA 

ESCOLARIDADE 
LICENCIATURA PLENA EM INFORMÁTICA 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atuar em regência de classe de Educação Infantil ou Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e 
práticas, em observância às políticas e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração da 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
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pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do ensino; Prática e saber docente; A Didática e a 
formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de ensino; O planejamento de ensino; Componentes 
e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; 
Relação professor-aluno; Avaliação escolar. Fundamentos do Windows: Operações com janelas, menus, barra 
de tarefas, área de trabalho; Trabalho com pasta e arquivos: localização de arquivos e pastas; movimentação e 
cópia de arquivos e pastas; criação e exclusão de arquivos e pastas; Configurações Básicas do Windows: 
resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano, protetor de tela; Windows Explorer. 
WORD: Área de trabalho, barras de ferramentas, botões e menus do WORD; Formatação de documentos: 
recursos de margens, tabulação, recuo e espaçamento horizontal, espaçamento vertical, fontes, destaque 
(negrito, sublinhado, itálico, subscrito, sobrescrito, etc); Organização do texto em listas e colunas; Tabelas; 
Estilos e Modelos; Cabeçalhos e Rodapés; Configuração de Página (Será tomada como base a versão do 
WORD e EXCEL em Português, com características a partir do WORD 2003 e EXCEL 2003). EXCEL: Área de 
trabalho, barras de ferramentas, botões e menus do EXCEL; Deslocamento do cursor na planilha, seleção de 
células, linhas e colunas; Introdução de números, textos, fórmulas e datas na planilha, referência absoluta e 
relativa; Principais funções do Excel: matemáticas, estatísticas, data-hora, financeiras e de texto; Formatação 
de planilhas: número, alinhamento, borda, fonte, padrões; Edição da planilha: operações de copiar, colar, 
recortar, limpar, marcar, etc; Classificação de dados nas planilhas; Gráficos.(Será tomada como base a versão 
do WORD e EXCEL em Português, com as características a partir do WORD 2003 e EXCEL 2003). Arquitetura 
de computadores: Processadores, Memórias, Barramentos, Armazenamento (HD, CD, DVD, Blue Ray), Vídeo, 
Placas e Periféricos. Redes de Computadores: Estrutura de Redes de Computadores, roteadores, switchs, 
cabeamento norma EIA/TIA-568-A, Endereço IP (conceito e estrutura), Máscara de rede (Classes), Gateway, 
Broadcast, acesso remoto, Redes Lan, Banda Larga e redes sem fio (wireless). Mecanismos de cadastramento 
e acesso a redes: Login, Username, Senha; Correio Eletrônico: Endereços, utilização de recursos típicos; World 
Wide Web: Browsers e serviços típicos, mecanismos de busca (Será tomado como base os recursos mais 
gerais e comuns do browser Internet Explorer 6.x ou superior); Segurança em redes: Firewall, Antivírus, 
Ataques; Conceitos de segurança: Segurança em computadores, Senhas, Cookies, Engenharia Social, 
Vulnerabilidade, Códigos Maliciosos (Malware), Negação de Serviço (Denial of Service), Criptografia, 
Certificado digital; Riscos envolvidos no uso da Internet: Programas leitores de email, Javascripts, Java, 
ActiveX, Pop-up, Cookies; Fraudes na Internet: Scam, phishing; Spam: Problemas acarretados e métodos de 
prevenção; Serviços: E-commerce, Internet Banking. Redes Sociais: Orkut, Facebook, Linkedin, Twitter; 
Dispositivos móveis: Smartphone, Tablets. 

 

CARGO 0321 
PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS 

ESCOLARIDADE 
LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atuar em regência de classe de Educação Infantil ou Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e 
práticas, em observância às políticas e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração da 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do ensino; Prática e saber docente; A Didática e a 
formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de ensino; O planejamento de ensino; Componentes 
e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; 
Relação professor-aluno; Avaliação escolar. Linguagem e participação social. Linguagem, atividade discursiva e 
textualidade. Linguagem verbal e não-verbal. A diversidade textual nas diferentes disciplinas do currículo. O 
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texto como unidade de ensino. Gêneros discursivos em língua portuguesa, nas modalidades oral e escrita. 
Práticas de leitura para formação de leitores competentes. Práticas de produção de textos para formação de 
escritores competentes. Práticas de análise e reflexão sobre a língua: revisão de textos, ortografia, pontuação e 
aspectos gramaticais relacionados ao texto e seus fragmentos – período, oração, frase e palavra. A construção 
dos conceitos matemáticos: tratamento da informação, números e operações, espaço e forma, grandezas e 
medidas. Caminhos para o fazer matemático: resolução  de problemas, história da matemática, tecnologias da 
informação, jogos. Conceitos centrais das ciências naturais: energia, matéria, espaço, tempo, transformação, 
sistema, ciclo e vida. História das idéias científicas. História das relações do ser humano com seu corpo, com o 
ambiente e com os recursos naturais. Procedimentos fundamentais para o fazer científico. Produção do 
conhecimento histórico: noções de identidade e de tempo. Eixos temáticos do ensino e aprendizagem de 
história: história local e do cotidiano, história das organizações populacionais, incluindo os povos da floresta 
amazônica. Fontes documentais no ensino e aprendizagem de história.  Produção do conhecimento geográfico: 
categorias de espaço geográfico, paisagem, território e lugar. Blocos temáticos: estudo da paisagem local, 
paisagens urbanas e demais paisagens, incluindo a floresta amazônica. Representações do espaço no estudo 
da geografia: linguagem cartográfica. 

 

CARGO 0322 
PROFESSOR DE ARTES 
 

ESCOLARIDADE 
LICENCIATURA PLENA EM ARTE OU 
ARTE/EDUCAÇÃO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atuar em regência de classe de Educação Infantil ou Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e 
práticas, em observância às políticas e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração da 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do ensino; Prática e saber docente; A Didática e a 
formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de ensino; O planejamento de ensino; Componentes 
e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; 
Relação professor-aluno; Avaliação escolar. História do ensino da Arte no Brasil. As linguagens artísticas no 
processo de ensino aprendizagem: Artes visuais - Desenho, Pintura, Escultura, Gravura, Colagem, Instalação, 
Fotografia, Cinema, Vídeo e Arte Computacional. Metodologia do ensino de Arte. Avaliação e ensino de Arte. 
História da Arte geral e do Brasil: rupestre, indígena e mundo antigo, medieval, renascentista e barroca, 
acadêmica e moderna, contemporânea e pós-moderna. Música, dança, teatro, literatura: aspectos básicos e 
estilos. História e Cultura Afro-Brasileira. Arte e Cultura Cearense: arquitetura, artes plásticas, música, dança e 
teatro. O ensino de teatro no contexto atual. Processo de construção do conhecimento em teatro - interações 
com texto, o espaço, o contexto e os personagens. Teatro como atividade coletiva - vivência de contextos e 
situações através da ação. Criação, articulação e dramatização de imagens através do teatro. Artes, história e 
cultura afro-brasileira, africana e indígena. Reflexões sobre a arte, seus significados e possíveis definições. As 
obras de arte e os contextos em que foram produzidas. O processo de ensino-aprendizagem em arte. As artes 
visuais e os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

CARGO 0323 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLARIDADE 
LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Utilizar diagnóstico, definir procedimentos, orientar, desenvolver, identificar, planejar, coordenar, supervisionar, 
assessorar, organizar e avaliar as atividades físicas, desportivas e similares, sendo especialista no 
conhecimento da atividade física/motricidade humana nas suas diversas manifestações e objetivos, de modo a 
atender às diferentes expressões do movimento humano presentes na sociedade, considerando o contexto 
social e histórico-cultural, as características regionais e os distintos interesses e necessidades da população. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do ensino; Prática e saber docente; A Didática e a 
formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de ensino; O planejamento de ensino; Componentes 
e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; 
Relação professor-aluno; Avaliação escolar. Educação Física e seu ensino: historicidade da Educação Física; 
metodologias do ensino da Educação Física; corpo e cultura; jogos, brincadeiras e brinquedos; esporte e 
sociedade; princípios e procedimentos metodológicos das práticas corporais. Anatomia, Cinesilogia, Primeiros 
Socorros, Fisiologia do Exercício. Psicologia da Educação e do Esporte, Aprendizagem Motora, 
Desenvolvimento Motor, Metodologia do Ensino da Educação Física. Atividades Recreativas, Ginástica 
Atividades Escolares, Ritmo e dança. Regras, Fundamentos, e técnicas de ensino do Voleibol, Basquete, 
Handebol, Futebol. Atletismo Fundamentos e técnicas de Ensino.Identidade, Cultura e Cidadania. Educação 
Física Especial. Educação Física, inclusão social e ética: desafios e perspectivas. Estrutura e funcionamento da 
Educação Básica. Motricidade humana: aquisição de habilidades físicas, psicológicas e sociais. Organização de 
Eventos e Competições Desportivas. Arte, Corpo e Educação. Educação física, interdisciplinaridade e o projeto 
pedagógico. Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do ensino; Prática e saber docente; A 
Didática e a formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de ensino; O planejamento de ensino; 
Componentes e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os objetivos e conteúdos de ensino; A sala 
de aula; Relação professor-aluno; Avaliação escolar. Bases Anatômicas e Fisiológicas do Movimento Humano. 
Características e necessidades básicas da criança e do adolescente. Pressupostos filosóficos e psicossociais 
da Educação Física Escolar. Estruturas e funções psicomotoras. Crescimento e Desenvolvimento. 
Desenvolvimento Motor. Proposições conceituais e didático-pedagógicas da Educação Física escolar e suas 
abordagens metodológicas. Objetivos e conteúdos da Educação Física escolar. Educação Física numa 
perspectiva inclusiva. Medida e Avaliação em Educação Física.  

 

CARGO 0324 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

ESCOLARIDADE 
LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atuar em regência de classe de Educação Infantil ou Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e 
práticas, em observância às políticas e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração da 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do ensino; Prática e saber docente; A Didática e a 
formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de ensino; O planejamento de ensino; Componentes 
e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; 
Relação professor-aluno; Avaliação escolar. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 
Concepção de educação infantil, de infância e de criança. O imaginário infantil. O professor de educação infantil 
– Perfil. Desenvolvimento infantil – físico, afetivo, cognitivo e social. Relação entre o cuidar e o educar. A 
construção do raciocínio matemático. Pensamento e linguagem - leitura e escrita – letramento. A instituição e o 
projeto educativo. O brincar e o brinquedo. Construção das diferentes linguagens pelas crianças: movimento, 
música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e ambiente e matemática. O jogo como recurso 
privilegiado. Avaliação do processo educativo na educação infantil. 

 

CARGO 0325 
PROFESSOR DE INGLÊS 

ESCOLARIDADE 
LICENCIATURA PLENAS EM LETRAS COM 
HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atuar em regência de classe de Educação Infantil ou Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e 
práticas, em observância às políticas e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração da 
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proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do ensino; Prática e saber docente; A Didática e a 
formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de ensino; O planejamento de ensino; Componentes 
e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; 
Relação professor-aluno; Avaliação escolar. Interpretação de textos diversificados na língua inglesa. Aspecto 
semântico contextualizado (polissemia, sinonímia, antonímia). Aspecto gramatical contextualizado. Palavras de 
referências (todas as categorias de pronomes). Grupos nominais (substantivos, adjetivos, artigos, numerais, 
caso possessivo, advérbios) - "word order". Formação de palavras (prefixos, sufixos). Tempos e modos verbais 
(regulares, irregulares, defectivos). Conectivos e preposições. 

 

CARGO 0326 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

ESCOLARIDADE 
LICENCIATURA PLENA EM LETRAS COM 
HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atuar em regência de classe de Educação Infantil ou Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e 
práticas, em observância às políticas e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração da 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Gêneros textuais; Texto e discurso; Linguagem e argumentação; Interpretação; Ambigüidade; Paralelismo; 
Intertextualidade; Gradação; Figuras de linguagem; Funções da linguagem; Variação lingüística; Aspectos 
semânticos das palavras (denotação, conotação, sinonímia, paronímia, antonímia); Modos de citação do 
discurso alheio: direto, indireto e indireto-livre; Coesão e coerência textual; Usos da pessoa no discurso 
(pessoalidade e impessoalidade); análise lingüística: aspectos morfossintáticos, formação de palavras; 
colocação pronominal, sintaxe de concordância (verbal e nominal); sintaxe de regência (nominal e verbal), 
sintaxe da oração, ortografia e pontuação. Língua e linguagem: função simbólica (representação de mundo) e 
função comunicativa (interação social, ação lingüística). Dimensões da linguagem (semântica, gramatical e 
pragmática). Gêneros do discurso: estrutura, seqüências discursivas predominantes, dialogia e 
intertextualidade; Concepções de gramática: normativa ou prescritiva,descritiva, internalizada. Diferenças entre 
padrões do oral e do escrito; norma culta. Organização estrutural dos enunciados: propriedades morfológicas 
(flexão e processos derivacionais) e sintáticas (forma e função dos elementos da estrutura da sentença e dos 
sintagmas constituintes). Conexão entre orações e períodos: parataxe, coordenação e subordinação. Léxico: 
campos lexicais, redes semânticas, arcaísmos, neologismos, estrangeirismos, regionalismos, jargões, gírias; O 
texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão/coerência. Estratégias de Leitura; Procedimentos de 
refacção do texto (substituição, acréscimo, eliminação, permutação); Movimentos literários em Língua 
Portuguesa. Gêneros narrativos. Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do ensino; Prática e 
saber docente; A Didática e a formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de ensino; O 
planejamento de ensino; Componentes e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os objetivos e 
conteúdos de ensino; A sala de aula; Relação professor-aluno; Avaliação escolar. Contextualização da 
Educação: Resgate Histórico de Educação; Fundamentos Filosóficos e Sociológicos que embasam a prática do 
professor; A formação do educador de educação básica; As novas tecnologias e educação.  
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CARGO 0327 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

ESCOLARIDADE 
LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Atuar em regência de classe de Educação Infantil ou Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e 
práticas, em observância às políticas e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração da 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do ensino; Prática e saber docente; A Didática e a 
formação docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de ensino; O planejamento de ensino; Componentes 
e dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem; Os objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; 
Relação professor-aluno; Avaliação escolar. Conjuntos Numéricos: relações de inclusão, operações e 
intervalos. Cálculo Algébrico: operações com expressões algébricas, identidades algébricas notáveis, cálculo de 
potências e radicais, expoentes negativos e fracionários, raiz quadrada. Equações e Inequações: resolução de 
equações de 1º e 2º graus, estudo do trinômio do 2º grau, relação entre coeficientes e raízes, representação 
gráfica, desigualdades do 1º e 2º graus, resolução de sistemas de equações e inequações do 1º e 2º graus. 
Geometria Plana: elementos primitivos: semi-retas, semiplanos, segmentos e ângulos, retas perpendiculares e 
retas paralelas, triângulos, quadriláteros, circunferência e disco, segmentos proporcionais; semelhança de 
polígonos, relações métricas e trigonométricas nos triângulos, retângulos, círculos e polígonos regulares, áreas 
de polígonos, círculos e figuras regulares. Geometria Espacial: retas e planos no espaço. paralelismo e 
perpendicularismo, prismas, pirâmides e respectivos troncos, cálculo de áreas e volumes, cilindro, cone e 
esfera, cálculo de áreas e volumes. Geometria Analítica: coordenadas cartesianas na reta e no plano, distância 
entre dois pontos, equação da reta: formas reduzidas, geral e segmentária, coeficiente angular, interseção de 
retas, retas paralelas e perpendiculares, feixes de retas, distância de um ponto a uma reta, área de um 
triângulo, equação da circunferência, tangentes a uma circunferência, parábola, elipse e hipérbole, equações 
reduzidas. Funções: gráficos de funções, funções injetoras e sobrejetoras, função composta e função inversa, 
função do 1º e 2º graus, gráficos, máximo ou mínimo de funções do 2º grau, função exponencial e função 
logarítmica, logaritmos, equações e inequações exponenciais, equações e inequações logarítmicas. Estatística: 
termos de uma pesquisa estatística, representação gráfica, medidas de tendência central, medidas de 
dispersão. Matemática Financeira: números proporcionais, porcentagem, termos importantes de matemática 
financeira, juros simples, juros compostos, juros e funções. Números Complexos: representação algébrica, 
trigonométrica e geométrica dos números complexos, operações com os números complexos na forma 
algébrica e trigonométrica, potenciação e radiação de números complexos. Polinômios e Equações Algébricas: 
operações com polinômios, identidade de polinômios, regra de Briot-Ruffini, Teorema de D’alembert, Teorema 
do Fator, decomposição em fatores de 1º grau, multiplicidade da raiz. Seqüências: noções, progressões 
aritméticas e geométricas. Análise Combinatória: arranjos, permutações, combinações simples e com repetição, 
Binômio de Newton. Probabilidades: conceito de probabilidade, resultados igualmente prováveis, probabilidade 
convencional, independência. Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares: operações e inversa de uma 
matriz, propriedade e aplicação do determinante de uma matriz quadrada, sistemas lineares, matriz associada a 
um sistema, resolução e discussão de um sistema linear. Trigonometria: medida de arcos e ângulos, relação 
entre arcos, periodicidade, cálculo dos valores em gráfico das funções trigonométricas, transformações 
trigonométricas, funções inversas circulares, resolução de triângulos retângulos, Lei dos senos, Lei dos 
cossenos, Teorema de área, Teorema das projeções. 

 

CARGO 0328 
PROJETISTA/CADISTA 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Executar atividades de elaboração de desenhos de arquitetura e engenharia civil utilizando softwares 
específicos para desenho técnico, assim como podem executar plantas, desenhos e detalhamento de 
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instalações hidrossanitárias e elétricas e desenhos cartográficos; coletar e processar dados e planejar o 
trabalho para a elaboração do projeto como, por exemplo, interpretar projetos existentes, calcular e definir 
custos de desenho; executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimento básico em informática (Word. Excel). AutoCad R13 e R14 (desenho em 2D e3D). Aplicativo 
Arqi3D. Desenho de projetos: arquitetônico, elétrico, hidro-sanitário, estrutural, topográfico e atualização do 
mapa do Município. Desenhos: geração de planta baixa, cortes, perspectivas, fachadas, imagens renderizadas, 
adição de luzes, criação de cenas a partir do modelo 3D (Arqui3D; configuração do espaço do papel; criação e 
alteração da escala de viewports; tamanho e escala de desenhos de viewports; referências externas a outros 
desenhos; criação e adição de blocos e atributos; geração de arquivos de plotagem (plt) e plotagem dos 
arquivos a partir do ambiente MS-DOS; confecção de projetos utilizando-se coordenadas absolutas e polares. 
Código de Posturas de Itaiçaba e suas posteriores alterações. 

 

CARGO 0329 
PSICÓLOGO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisas das características psicológicas dos indivíduos e dos 
grupos, de recrutamento, seleção e orientação profissional, procedendo à aferição desses processos, para 
assegurar o controle de sua validade; realizar estudos e aplicações práticas nos campos da educação 
institucional e da clínica psicológica. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Abordagens alternativas de educação. Administração de recursos humanos. Análise comportamento. Análise 
funcional de classes especiais de comportamento problema. Análise da doença mental do ponto de vista não 
institucional. Análises de ocupações e acompanhamento de avaliações de desempenho pessoal. Equipes 
multiprofissionais.  Testes, métodos ou técnicas de psicologia que podem ser aplicados ao trabalho. Assistência 
à saúde mental.  Atendimento e orientação à área educacional e organizacional de recursos humanos. 
Elaboração e aplicação de técnicas psicológicas, visando possibilitar a orientação e diagnóstico clínico. 
Atendimento à comunidade e aos casos encaminhados.  Desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, 
em relação à sua integração à família e à sociedade. Atendimento a casos de saúde mental como toxicômanos 
e alcoólatras. Organização de grupos homogêneos. Técnicas de terapia de grupo, visando à solução dos 
problemas. Atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento psíquico, motor e social 
das crianças adolescentes em relação a sua integração à escola e à família, visando promover o ajustamento 
das mesmas. Atuação do psicólogo em equipe multidisciplinar. Cognição humana com aspecto de 
processamento da informação.  Doença mental sob enfoque psicológico. Ética profissional. Estudo e pesquisa 
dos fundamentos teóricos, históricos, científicos, ideológicos e filosóficos e suas aplicações nos diversos 
campos da educação. Estudos piagetianos. Execução de atividades relativas ao recrutamento, seleção, 
orientação e treinamento profissional, realizando a identificação e análise de funções. Evolução instintiva 
segundo Freud e Malainde Klein. Família (Noções básicas, psicodinâmica, tratamentos). Fundamentos de 
psicopatologia. Fundamentos psicológicos para educação pré-escolar. Higiene mental/Psico-higiene e Saúde 
pública. Histórico do conceito de anormalidade. Neurose de angústia. Neurose obsessiva. O trabalho e o 
cotidiano. Organização e aplicação de testes, provas e entrevistas psicológicas, realização de sondagem de 
aptidões e capacidade profissional. Acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho. 
Organização do trabalho e saúde do trabalhador. Paranóia.  Pensamento e Linguagem. Posição esquizo-
paranóide. Produção e organização do trabalho.Promoção do ajustamento do indivíduo  no  trabalho.  
Treinamentos  visando a auto-realização. Psicanálise das instituições sociais.  Psicodiagnóstico (Teoria e 
Técnicas). Psicologia da gravidez. Psicologia  do  desenvolvimento  (fundamentos  básicos:  fases  evolutivas,  
infância  à velhice). Psicologia das massas e análise do ego. Psicologia do trabalho. Psicopatia. Psicopatologia. 
Psicose maníaca depressiva.  Psicoterapia/Psicoterapia breve/Psicoterapia de apoio (Conceituação, teoria e 
técnicas). Recrutamento e seleção de pessoal – análise de testes psicológicos. Sistema Único de Saúde. 
Teorias Construtivas. Teorias Organizacionais – enfoque tradicional, sistêmico, contingencial e antropológico. 
Trabalhos em Grupos. Treinamento por competências, avaliação por desempenho e descrição de empregos. 
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CARGO 0330 
PSICOPEDAGOGO 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Avaliar e diagnosticar as condições de aprendizagem, identificando as áreas de competência e de insucesso do 
aprendente. Atender o aprendente, estabelecendo um processo correto psicopedagógico com objetivo de 
superar as dificuldades encontradas na avaliação. Orientar os pais quanto as suas atitudes com os filhos, bem 
como professores para com seus alunos. Conhecer as inteligências multidisciplinares, tais como: auditiva, 
visual, intelectual, motora, cognitiva, acadêmica e emocional com vistas a compreender o quadro diagnóstico do 
aprendente.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conceitos de organização, gestão, participação e cultura organizacional. Sistema de organização e gestão da 
escola. Princípios e características da gestão escolar participativa. Perspectivas da Gestão Escolar e 
Implicações. Educação e Gestão Descentralizada. Relação entre Políticas públicas e gestão 
democráticoparticipativa. Conhecimento e reflexão sobre a prática da gestão. Autonomia da Escola e 
Democratização. Escola, Classe e Luta de Classes. Implicações sócio-econômicas e bases institucionais. 
Relação escola e sociedade: a divisão do trabalho na sociedade e na escola, a crítica e novas perspectivas. 
Tendências atuais do trabalho do pedagogo e o planejamento educacional, o trabalho do pedagogo e a 
responsabilidade na qualidade de ensino. A identidade profissional dos professores e o desenvolvimento de 
competências. Formação continuada. A atuação do pedagogo e a capacitação docente em serviço. O 
pedagogo e processo de ensino. Planejamento didático. Planejamento e Avaliação. Projeto Pedagógico. 
Educação Especial. Tendências pedagógicas e suas manifestações na Prática educativa. Escola: um espaço 
em transformação. Escola tradicional e escola contemporânea. Interrelações dos elementos transformadores da 
escola: sociedade, cultura, conhecimento, ensino-aprendizagem, relação professor–aluno. Organização e 
Gestão da Escola. Organização da prática educativa: planejamento. Avaliação pedagógica. Avaliação escolar. 
Projeto pedagógico e didático. Educação Especial. Formação continuada. 

 

CARGO 0331 
RECURSOS HUMANOS – RH 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Detectar e diagnosticar problemas na dinâmica do município, estabelecendo prioridades e estratégias para o 
alcance dos objetivos. Realizar projetos de plano de carreira para a administração municipal, elaborar e 
promover a implementação de processos de seleção de pessoal e o estudo de remanejamento de mão de obra 
dentro da estrutura de cargos do município. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
O Sistema de RH: conceito e objetivos. Recursos Humanos como Função Renovada. Administração dos 
Cargos. Padronização de Cargos. Atribuições e Requisitos para o Cargo. Avaliação de cargos: conceito e 
metodologia de avaliação: métodos qualitativos e quantitativos. Recrutamento e seleção de RH: conceito e 
aplicação. Etapas do Processo de Recrutamento e seleção. Perfil e previsão dos Recursos Humanos 
Necessários. Ficha Profissiográfica. Treinamento de RH: conceito, importância e objetivos. Levantamento das 
Necessidades de Treinamento. Planejamento e Organização do Treinamento. Métodos, Técnicas e avaliação 
de Treinamento. Organização e Métodos: Natureza da Função de O&M. Planejamento: conceito e técnicas. 
Organograma: conceito, tipos de organogramas e utilização. Fluxogramas: conceito e finalidade. Simbologia 
Básica dos Fluxogramas. Estrutura Organizacional: linear, funcional, mista, comissional, matricial. 
Departamentalização: conceito e critérios. Centralização e Descentralização: conceitos, vantagens e 
desvantagens. Processo Organizador: conceito e fases. Análise Funcional e Estrutural: conceitos. Formulários: 
conceito, importância e características, elaboração e Implantação. Manuais: importância e finalidade. 
Classificação dos Manuais. Planejamento de Carreira: conceito e objetivos. Avaliação de Desempenho: 
conceito e objetivos. Padrões de Desempenho: conceito. Métodos de Avaliação de Desempenho. A Entrevista 
na Avaliação de Desempenho. Desenvolvimento Organizacional: conceito e princípios. Programa de 
Desenvolvimento Organizacional: importância e técnicas. Qualidade de Vida e Trabalho. 
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ANEXO III DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2012, DE 20 DE JANEIRO DE 2012 – DO QUADRO DE VAGAS 

    

CÓDIGO CARGO HABILITAÇÃO VAGAS 
SALÁRIO-

BASE 
CARGA 

HORÁRIA 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

0101 Agente de Endemias Ensino Fundamental Completo 2 R$550,00 40h/semanal R$60,00 

0102 Agente de Saúde Ensino Fundamental Completo 1 R$550,00 40h/semanal R$80,00 

0103 
Auxiliar de Serviços Gerais 
(ASG) 

Ensino Fundamental Incompleto 20 R$550,00 40h/semanal R$60,00 

0104 Gari Ensino Fundamental Incompleto 14 R$550,00 40h/semanal R$60,00 

0105 Vigilante Ensino Fundamental Incompleto 10 R$550,00 40h/semanal R$60,00 

0201 
Agente de Controle de 
Zoonoses 

Ensino Médio Completo 2 R$550,00 40h/semanal R$80,00 

0202 Agente de Fiscalização Ensino Médio Completo 3 R$550,00 40h/semanal R$80,00 

0203 Agente Rural / Técnico 
Ensino Médio Completo (Técnico Agrícola, Técnico em 
Aquicultura e Tecnologo em Irrigação), com registro profissional 

2 R$1.140,00 40h/semanal R$80,00 

0204 Auxiliar Administrativo (AA) Ensino Médio Completo 20 R$550,00 40h/semanal R$80,00 

0205 Auxiliar Bibliotecário Ensino Médio Completo 6 R$550,00 40h/semanal R$80,00 

0206 
Auxiliar de Saúde Bucal - 
ASB 

Ensino Médio Completo e curso de Auxiliar em Saúde Bucal ou 
equivalente com registro profissional 

3 R$550,00 40h/semanal R$80,00 

0207 Inspetor(a) Sanitário Ensino Médio Completo 2 R$550,00 40h/semanal R$80,00 

0208 Motorista Ensino Médio Completo e CNH categoria "B" 7 R$550,00 40h/semanal R$80,00 

0209 Motorista (Ambulância) Ensino Médio Completo e CNH categoria "D" 2 R$670,00 40h/semanal R$80,00 

0210 Motorista AB Ensino médio completo e CNH categorias "A" e "B" 3 R$550,00 40h/semanal R$80,00 

0211 Professor de Teatro 
Ensino Médio 3º Pedagógico ou 4º Pedagógico e Curso de Teatro 
com carga horária mínima  de 120 h/a 

1 R$600,00 100h/mensal R$80,00 

0212 Professor(a) de Dança 
Ensino Médio 3º Pedagógico ou 4º Pedagógico e Curso de 
Danças com carga horária mínima  de 120 h/a 

1 R$600,00 100h/mensal R$80,00 
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0213 Secretário(a) Escolar Ensino Médio Completo e curso de Secretaria Escolar 3 R$550,00 40h/semanal R$80,00 

0214 
Técnico em Saúde Bucal - 
TSB 

Ensino Médio Completo com curso de Técnico em Saúde Bucal 
com registro profissinal 

3 R$550,00 40h/semanal R$80,00 

0215 Técnico(a) de Informática Ensino Médio Completo com curso técnico em informática 2 R$800,00 40h/semanal R$80,00 

0216 Técnico(a) de Laboratório 
Ensino Médio Completo com curso de Técnico em Laboratório 
com registro profissional 

1 R$550,00 40h/semanal R$80,00 

0217 Técnico(a) em Enfermagem 
Ensino Médio Completo e curso de Técnico em Enfermagem com 
registro profissional 

2 R$550,00 40h/semanal R$80,00 

0218 Telefonista Ensino Médio Completo 2 R$550,00 40h/semanal R$80,00 

0219 Tratorista Ensino Médio Completo e CNH categoria "C", "D" ou "E" 1 R$550,00 40h/semanal R$80,00 

0301 Advogado(a) Ensino Superior em Direito com registro profissional 3 R$2.500,00 40h/semanal R$120,00 

0302 Assistente Social Ensino Superior em Serviço Social com registro profissional 3 R$2.200,00 30h/semanal R$120,00 

0303 Auditor de Controle Interno 
Ensino Superior em (Administração, Economia, Ciências 
Contabéis e Direito) com registro profissional 

3 R$2.500,00 40h/semanal R$120,00 

0304 Biblioteconomista Ensino Superior em Biblioteconomia com registro profissional 1 R$1.500,00 40h/semanal R$120,00 

0305 Bioquímico(a) 
Ensino Superior em Farmácia com registro profissional / Ensino 
Superior em Biomedicina com registro profissional 

1 R$1.300,00 20h/semanal R$120,00 

0306 Cirurgião Dentista Ensino Superior em Odontologia com Registro Profissional 3 R$2.600,00 40h/semanal R$120,00 

0307 Contador(a) Ensino Superior em Ciências Contábeis com registro profissional 2 R$1.800,00 40h/semanal R$120,00 

0308 Enfermeiro(a) Ensino Superior em Enfermagem com Registro Profissional 2 R$2.600,00 40h/semanal R$120,00 

0309 Engenheiro(a) Civil 
Ensino Superior Completo em Engenharia Civil com registro 
profissional 

1 R$2.500,00 40h/semanal R$120,00 

0310 Farmacêutico(a) Ensino Superior em Farmácia com registro profissional 1 R$1.300,00 20h/semanal R$120,00 

0311 Fisioterapeuta Ensino Superior em Fisioterapia com registro Profissional 1 R$1.300,00 20h/semanal R$120,00 

0312 Fonoaudiólogo(a) Ensino Superior em Fonoaudiologia com registro profissional 1 R$1.300,00 20h/semanal R$120,00 

0313 Gestor Ambiental 
Ensino Superior Completo em Gestão e Desenvolvimento 
Ambiental 

1 R$1.500,00 40h/semanal R$120,00 
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0314 Ginecologista/Obstetra 
Ensino Superior em Medicina com registro profissional e título de 
Especialista ou Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia 

1 R$2.450,00 20h/mensal R$120,00 

0315 Jornalista Ensino Superior em Comunicação Social / Jornalismo 1 R$1.500,00 40h/semanal R$120,00 

0316 Médico(a) Plantonistas Ensino Superior em Medicina com Registro Profissional 1 R$2.000,00 48h/semanal R$120,00 

0317 Médico(a) PSF Ensino Superior em Medicina com Registro Profissional 2 R$7.250,00 40h/semanal R$120,00 

0318 Médico(a) Veterinário Ensino Superior em Medicina Veterinária com registro profissional 1 R$1.200,00 40h/mensal R$120,00 

0319 Nutricionista Ensino Superior em Nutrição com registro profissional 1 R$1.300,00 20h/semanal R$120,00 

0320 Professor de Informática Licenciatura Plena em Informática 5 R$800,00 100h/mensal R$120,00 

0321 
Professor(a) das Séries 
Iniciais 

Licenciatura Plena em Pedagogia 5 R$800,00 100h/mensal R$120,00 

0322 Professor(a) de Artes 
Licenciatura Plena em Arte / Licenciatura Plena em Arte / 
Educação 

1 R$800,00 100h/mensal R$120,00 

0323 
Professor(a) de Educação 
Física 

Licenciatura Plena em Educação Física com registro profissional 2 R$800,00 100h/mensal R$120,00 

0324 
Professor(a) de Educação 
Infantil 

Licenciatura Plena em Pedagogia 1 R$800,00 100h/mensal R$120,00 

0325 Professor(a) de Inglês Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Inglesa 1 R$800,00 100h/mensal R$120,00 

0326 
Professor(a) de Língua 
Portuguesa 

Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua 
Portuguesa 

2 R$800,00 100h/mensal R$120,00 

0327 Professor(a) de Matemática Licenciatura Plena em Matemática 2 R$800,00 100h/mensal R$120,00 

0328 Projetista / Cadista Ensino Superior Completo com curso de software tipo CAD 1 R$1.300,00 40h/semanal R$120,00 

0329 Psicólogo(a) Ensino Superior em Psicologia com registro profissional 2 R$2.200,00 40h/semanal R$120,00 

0330 Psicopedagogo(a) 
Ensino Superior em Pedagogia com Especialização em 
Psicopedagogia 

3 R$800,00 100h/mensal R$120,00 

0331 Recursos Humanos - RH 
Ensino Superior Tecnológico em Recursos Humanos / Gestão de 
Pessoas 

1 R$800,00 40/h samanal R$120,00 
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ANEXO IV DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2012, DE 20/01/2012. 

FORMULÁRIO-MINUTA DE RECURSO 
(O Recurso deverá ser redigido conforme prevê o Edital, EM DUAS VIAS) 

 
Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Executora do Concurso Público. 
 
 
 
 
 
O candidato abaixo-assinado, considerando o que dispõe o Edital de Concurso Público N° 003/2012, de 
20/01/2012, vem à presença de V. Senhoria, para apresentar recurso, o que faz na forma abaixo: 
 
a) Este Recurso refere-se a: 

(   ) formulação das questões;   (   ) aplicação das provas escritas; 
(   ) divulgação do gabarito preliminar;  (   ) pontuação de Títulos; 
(   ) divulgação dos resultados preliminares 

 
b) Candidato (Nome e Número de Inscrição) 

 

 
c) Cargo (Nome e Código) 

 

 
d) Prova 

 

 
e) Questão (Disciplina e Número da Questão) 

 

 
f) Fundamentação do Recurso (utilizar o verso da folha se necessário) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solicitamos de V. Senhoria, portanto, encaminhar o presente recurso a quem de direito para a adoção das 
providências que se fazem necessárias. 
 
______________________________________ 
Local e data 
 
_______________________________________ 
Assinatura do Candidato 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA 
EDITAL 003/2012, DE 20 DE JANEIRO DE 2012 

REGULAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO 
 

52/53 

 
 

ANEXO V DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2012, DE 20/01/2012. 

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS (No ato de entrega dos títulos, o candidato deverá preencher e assinar o 
formulário abaixo em duas vias, no qual indicará o tipo e a quantidade de títulos apresentados. Juntamente com esse formulário deverá 
ser apresentada uma cópia, autenticada em cartório judicial ou extrajudicial, de cada título declarado. Os documentos apresentados não 
serão devolvidos, nem serão fornecidas cópias desses títulos) 

 
Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Executora do Concurso Público 
 

DADOS DO CANDIDATO 

NOME COMPLETO 
 
 

ENDEREÇO 
 
 

IDENTIDADE 
 
 

CPF 

CÓDIGO DO CARGO 
 
 

CARGO NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
 

 
O candidato abaixo-assinado, considerando o que dispõe o Edital de Concurso Público N° 003/2012, de 
20/01/2012, vem à presença de V. Senhoria, para apresentar documentos para a Prova de Títulos, o que faz na 
forma abaixo: 
 

No DE 
ORDEM 

DISCRIMINAÇÃO DO DOCUMENTO APRESENTADO QUANTIDADE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
______________________________________ 
Local e data 
 
_______________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO VI DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2012, DE 27/10/2011. 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 
I. Original e cópia ou cópia autenticada do diploma/certificado fornecido por instituição de ensino 

reconhecida, comprovando a qualificação profissional exigida para o cargo pretendido; 
II. Original e cópia ou cópia autenticada da Carteira do Trabalho e Previdência Social - página que 

identifica o trabalhador (frente e verso) e o último contrato de trabalho; 
III. Original e cópia ou cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
IV. Original e cópia ou cópia autenticada da Cédula de Identidade civil ou militar, conforme o caso; 
V. Original e cópia ou cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física-CPF; 

VI. Original e cópia ou cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante que votou na última eleição, ou 
certidão de quitação expedida pela Justiça Eleitoral; 

VII. Original e cópia ou cópia autenticada do documento militar, se do sexo masculino até 58 (cinqüenta e 
oito) anos; 

VIII. Original e cópia ou cópia autenticada da Carteira do Conselho da Categoria Profissional, se for o caso; 
IX. Original e cópia ou cópia autenticada do Comprovante de quitação com o Conselho da Categoria 

Profissional, se for o caso; 
X. Original e cópia ou cópia autenticada do comprovante de endereço atualizado (água, luz, telefone etc); 

XI. Declaração de não ter antecedentes criminais e de estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos, 
comprovada por meio de certidões expedidas pela Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Federal 
(www.jfce.gov.br – Certidão Negativa Criminal Federal) e Justiça Estadual (www.tjce.jus.br – Certidão 
Negativa Criminal Estadual) 

XII. Original e cópia ou cópia autenticada do comprovante de inscrição no PIS/PASEP/NIT; 
XIII. Declaração da Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Ceará, comprovantes de inexistência 

de participação do candidato, em sociedade de natureza comercial a serem expedidos pela Delegacia 
da Receita Federal e Junta Comercial do Ceará, através de Certidões específicas;  

XIV. Declaração quanto ao exercício de cargo(s) ou emprego(s) público(s), (se detentor de cargo ou 
emprego público em qualquer esfera administrativa e/ou empresa particular, apresentando declaração 
carimbada e assinada pelo órgão empregador, constando a forma de ingresso, carga horária, turno e 
escala de trabalho); (*) 

XV. Original e cópia ou cópia autenticada da última Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de 
Isento; 

XVI. Certidão de nascimento dos dependentes; 
XVII. Cartão de vacinação dos dependentes menores de 7 (sete) anos; 

XVIII. Uma fotografia 3x4 (de frente e colorida); 
XIX. Comprovante atualizado de freqüência escolar para dependentes com idade de 7 (sete) a 14 (catorze) 

anos; 
XX. Laudo Médico emitido pela Junta Médica oficial do município de Itaiçaba (**), comprovando higidez 

física e mental do candidato, mediante apresentação pelo candidato dos seguintes exames: a) 
Hemograma completo com plaquetas; coagulograma completo com tempo de tromboplastina; uréia; 
creatinina; AST; ALT; ácido úrico; glicemia de jejum; sumário de urina; raio x do tórax em PA e perfil 
com laudo; Sorologia para Doença de Chagas; VDRL; eletrocardiograma com laudo; 
eletroencefalograma com laudo; laudo de sanidade mental emitido por um Psiquiatra; laudo 
oftalmológico com acuidade visual, fundo de olho, biomicroscopia, senso cromático e tonometria; 
audiometria com laudo; laringoscopia com laudo. 

 
* Modelo Fornecido pela Secretaria de Administração. 
** O candidato deverá receber encaminhamento expedido pela Secretaria de Administração e apresentá-
lo à Junta Médica Oficial do município de Itaiçaba acompanhado dos exames relacionados no item XX (a 
realização dos exames é de responsabilidade do candidato) a fim de receber o Laudo Médico Pericial. 


