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ANEXO I 
 

MODELO DA FOLHA DE RESPOSTAS 
 

EXEMPLO DE PREENCHIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não esqueça de assinar a folha de respostas. 
 
 
 



 
 

ANEXO II 
 

1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

1.1  CARGOS DE  NÍVEL ALFABETIZADO 
 
1.1.1. COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO  
 
1.1.1.1. LÍNGUA PORTUGUESA. 
Interpretação de texto;  Alfabeto – Vogais e Consoantes;  Maiúsculas e Minúsculas; Separação de sílabas;  Ditongos, tritongos, 
Aumentativo e Diminutivo;  Masculino e Feminino (artigos);  Sinônimo e Antônimo;  Plural e Singular;  encontros vocálicos; 
encontros consonantais; dígrafos; sílabas; tonicidade das sílabas. 
 
1.1.1.2. MATEMÁTICA. 
Adição, subtração, divisão, multiplicação;  Conjuntos;  Números naturais; Resolução de problemas simples. 
 
1.1.1.3. CONHECIMENTOS GERAIS 
História e Geografia de Santa Catarina e do Município de Monte Castelo; Cultura e Atualidades do Mundo, do Brasil e de Santa 
Catarina; Ecologia e meio ambiente, Aspectos históricos, geográficos, e econômicos e populacionais do Município de Monte 
Castelo e do Estado de Santa Catarina. Atribuições e comportamento do funcionário público. 

 
1.1.2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1- Agente de Serviços Públicos (serviços gerais) 

Materiais de limpeza e sua utilização. Destinação do lixo. Equipamentos para a segurança e higiene. Normas de segurança. Ética 
profissional. Limpeza dos diferentes espaços. Boas Maneiras. Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de 
trabalho. Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em geral. Serviços de capina em geral. Limpeza de vias 
públicas e praças municipais. Tarefas de construção. Instrumentos agrícolas. Serviços de lavoura. Aplicação de inseticidas e 
fungicidas. Lavagem de máquinas e veículos. Limpeza de peças e oficinas. Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação. 
Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral. Noções de segurança no trabalho.  Noções de primeiros 
socorros. Noções de Varrição de superfícies diversas; Conhecimento e uso de ferramentas: enxada, foice, pé de cabra, pá, lima, 
vassoura, escovão, outros; Carregamento e descarregamento de terra, areia e entulhos em caminhões; Conservação de 
ferramentas diversas; Carregamento e empilhamento de tijolos, blocos, telhas; Uso de carriolas e similares; Abertura de valas com 
utilização de ferramentas manuais; Limpeza de veículos e máquinas; Carregamento e descarregamento de objetos como: 
madeiras, móveis, maquinários; Conhecimentos básicos de hidráulica e eletricidade; Produtos apropriados para limpeza de: pisos, 
paredes, vasos sanitários, azulejos, etc.; Conhecimento e uso dos utensílios de trabalho braçal; Pequenos reparos em instalações, 
mobiliários e utensílios; Limpeza interna e externa de prédios, banheiros, laboratórios, escolas, bem como de móveis e utensílios. 
Jardinagem,  Noções de alimentação, nutrição e grupos de alimentos; Etapa da produção de refeições; Recepção e 
armazenamento de gêneros alimentícios, pré-PREparo, preparo e distribuição. Controle de estoque e técnicas de armazenamento 
de alimentos. Manuseio e conservação de equipamentos e utensílios; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras 
de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo 
e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Noções de 
Primeiros Socorros, ética e cidadania; Noções de pintura, carpintaria, marcenaria, pedreiro, armador, eletricista, corte de pedras, 
pavimentação de ruas e estradas com paralelepípedos e lajotas, bem como recuperação de ruas e estradas pavimentadas e 
outros serviços de manutenção e conservação de móveis e instalações da Prefeitura.   Noções de ética e cidadania. Noções de 
primeiros socorros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs),   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Monte Castelo, referente as 
atribuições, direitos e deveres do funcionalismo público e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das 
atividades que o mesmo exige. 
 

2- Carpinteiro 

Noções das diversas espécies, qualidades e características das madeiras, compensados, aglomerados, chapa dura (duratex e 
eucatex) e lâminas de madeira. Tipos de cola e impermeabilizantes. Diferentes tipos de equipamentos e ferramentas elétricas e 
manuais utilizados na profissão: serras elétricas de bancada ou portáteis, martelo, furadeira, formão, plaina, desempenadeira e 
outros. Confecção e montagem de estruturas e peças projetadas sob medida. Construção de estruturas de madeira para 
cobertura. Noções de prumo, nível e esquadro. Interpretação de desenhos, esboços e plantas. Noções básicas de planejamento e 
organização na execução dos serviços de carpinteiro. Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, 
conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade; Execução de atividades afins, observando se a pratica do 
dia a dia.  Noções de Hierarquia e relações humanas no trabalho e noções de segurança e equipamentos de segurança no 
trabalho; Noções de Primeiros Socorros ética e cidadania. Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Monte Castelo, referente as 
atribuições, direitos e deveres do funcionalismo público e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das 
atividades que o mesmo exige. 
 
 
 
 
 



 
 
2.  CARGOS DE  ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
2.1. COMUM A TODOS OS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
2.1.1. LÍNGUA PORTUGUESA. 
Interpretação de texto;  Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Fonética, Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, crase, 
Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Formação de Palavras.   
Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Uso dos Porquês. 
 
2.1.3. CONHECIMENTOS GERAIS 
História e Geografia de Santa Catarina e do Município de Monte Castelo; Cultura e Atualidades do Mundo, do Brasil e de Santa 
Catarina; Ecologia e meio ambiente, Aspectos históricos, geográficos, e econômicos e populacionais do Município de Monte 
Castelo e do Estado de Santa Catarina e  MATEMÁTICA. Número e problemas, envolvendo as 04 operações. Sistemas de 
Medidas: comprimento, área, volume, capacidade, massa, ângulo, tempo; Regra de Três e proporções.  Juros simples 
 
2.1.3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

3 -Operador de Carregadeira, 6 - Operador de Máquin as Agrícolas, 7 - Operador de Motoniveladora, 8 - O perador de 
Retroescavadeira, 9 - Operador de Rolo Compactador 

Manuseio de volante, alavanca de comando, acionamento de pedais. Noções de proteção ao meio ambiente e cidadania. Direção 
defensiva. Mecânica básica. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de Primeiros 
Socorros: papel do socorrista, parada cardiorespiratória, hemorragias, ferimentos, entorses, luxações e fratura, distúrbios 
causados pelo calor, choque elétrico, mordidas e picadas de animais, transporte de pessoas acidentadas, corpos estranhos no 
organismo. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; normas de segurança, 
conceito de proteção e equipamentos de proteção. Normas básicas de higiene, pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. 
EPIs – Equipamentos de Proteção Individual. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço 
público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; 
Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de 
higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade; Execução de atividades 
afins, observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras conteúdos 
inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige.. 
PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR : Condução de veículos da espécie; manobras; conhecimentos sobre os instrumentos do 
painel de comando; manutenção; sinalização de trânsito; manutenção do veículo; direção e operação veicular de máquinas leves 
e pesadas motorizadas e não motorizadas. 
 

4 – Calceteiro e 10 - Pedreiro 

Estabilidade de muros e arrimo. Permeabilidade. Materiais de construção: aglomerantes; cimento e agregados; preparos, 
utilização e controle do concreto. Alvenaria e revestimentos de paredes e pisos. Ferramentas e equipamentos utilizados. Medições 
utilizadas em uso adequado de ferramentas e materiais.. Acabamentos (pintura - vernizes).  Questões que simulam as atividades 
da rotina diária do trabalho. Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente de 
trabalho; Organização do local de trabalho; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções 
de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros; Noções básicas de segurança; Noções básicas de construção civil. .  
Noções de ética e cidadania. Noções de primeiros socorros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Lei Orgânica e Estatuto 
do Servidor Público de Monte Castelo. e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o 
mesmo exige. 
 

5 – Motorista 

Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro;  Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas 
pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito;  Direção defensiva; .Noções gerais de circulação e conduta; . Noções 
de mecânica de autos;  Noções de primeiros socorros; Manutenção e Limpeza de veículos. Sinalização: tipos, placas, marcas 
viárias, sinalização luminosa, sonora, gestos.  Normas básicas de higiene, pessoal, ambiental, de utensílio e equipamentos. 
Noções dos principais comandos de veículos leves e pesados. Noções de ética e cidadania, EPIs – Equipamentos de Proteção 
Individual. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; 
Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Noções de Primeiros Socorros ética e cidadania. Estatuto do Servidor 
e Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades 
que o mesmo exige. 
PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR : Condução de veículos da espécie; manobras; conhecimentos sobre os instrumentos do 
painel de comando; manutenção; sinalização de trânsito; manutenção do veículo; direção e operação veicular de máquinas leves 
e pesadas motorizadas e não motorizadas.  
 
 

11 – Recepcionista 



 
Funções e/ ou atribuições da Recepcionista; Comportamento organizacional (motivação, liderança, comunicação, trabalho em 
equipe, relacionamento interpessoal, relações humanas). Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de 
páginas; Redação de documentos Ética Profissional; Qualidade no atendimento: Atendimento ao público interno e externo, 
pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor específico. Comunicação; 
Elementos da comunicação, emissor e receptor; Comunicação telefônica, Comunicação escrita: recados, anotações e bilhetes; 
Fraseologia adequada para o recepcionista. Redação e Documentos oficiais: formas de tratamento, elaboração, organização e 
expedição de documentos oficiais como relatório, ofício, memorando, aviso, ata, atestado, declaração, despacho, portaria, 
requerimento, circular e etc.; Noções de Arquivo: organização de arquivos e protocolos; Recepção e despacho de documentos; 
Uso de equipamentos de escritório. Noções básicas de  administração pública e direitos e deveres do servidor público. Noções de 
ética e cidadania; Informática Básica, Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais 
e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Direitos e Partidos Políticos. Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Monte 
Castelo, referente as atribuições, direitos e deveres do funcionalismo público.  Outras atividades inerentes a atribuição do cargo. 
 

12 – Telefonista 

Comunicação telefônica, telefonia móvel celular, Ligações: Urbanas, Interurbanas; classes de chamadas e tarifas. Discagem: 
DDD, DDI; Listas telefônicas, Secretária eletrônica, Fax; Comunicação escrita: recados, anotações e bilhetes; Navegação Internet, 
conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas; Redação de documentos; Ética no trabalho; Organização profissional 
(trabalho e documentos); Postura Corporal; Atendimento ao telefone; Bons hábitos ao telefone;  Relações humana; O impacto da 
comunicação verbal: voz, fraseologia e entonação; Tipos de chamadas. Noções básicas de  administração pública e direitos e 
deveres do servidor público. Uso de equipamentos de escritório.  Noções básicas de  administração pública e direitos e deveres do 
servidor público. Noções de ética e cidadania; Informática Básica, Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: 
Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Direitos e Partidos Políticos Lei Orgânica e 
Estatuto do Servidor Monte Castelo, referente as atribuições, direitos e deveres do funcionalismo público. Outras atividades 
inerentes a atribuição do cargo. 
 

13 - Vigilante II 

Comportamento Social e Ético nas Relações Humanas: Princípios éticos aplicados aos serviços de porteiro e vigia. 
Relacionamento interpessoal no trabalho. Postura e conduta profissional: estímulo e motivação. Cidadania; Lixo: tipos, origem, 
tratamento, coleta seletiva e descarte. Portaria: definição, caracterização e finalidades. A equipe da portaria: suas 
responsabilidades e atribuições. Estrutura e organização.O ambiente de trabalho. Integração e trabalho em equipe. Planejamento 
e administração do tempo: priorização das atividades, essencial, importante, acidental. Saúde e segurança no trabalho: 
instalações físicas e equipamentos. Equipamentos e utensílios utilizados no desenvolvimento das atividades. Acidentes de 
trabalho: conceito, causas e consequências. Equipamentos de Proteção Individual (EPI): uniformes, calçados, luva, entre outros. 
Ergonomia. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Órgãos de atendimento de emergência (polícia, bombeiro, guarda 
municipal, entre outros). Sistemas integrados de segurança. Operação e monitoramento de sistemas integrados de segurança. 
Telefones e interfones. Comunicação: elementos básicos e tipos de linguagem. Tipos de atendimento: presencial, telefônico e pelo 
interfone. Atendimento a pessoas com necessidades especiais: - pessoas com deficiência; - obesos; - idosos; - gestantes; - 
cardíacos; - entre outros. A importância da identificação de visitantes e clientes. Observação "in loco".Técnicas de abordagem de 
pessoas e veículos.Qualidade na prestação de serviços. Tipos de controle de acesso: manual e informatizado. Controle da 
entrada e saída de mercadorias, pessoas e veículos. Modos operantes: principais delitos que ocorrem. Normas de segurança 
interna. Vistoria de veículos. Técnicas de manutenção do patrimônio.  Documentos para registro e controle: livro de ocorrência, 
livro protocolo de correspondência, relatórios, formulários, cadastros. Técnicas de constatação de irregularidades. 
Acompanhamento de serviços terceirizados e prestadores de serviços. Conferência de documentos. Controle de atividades nas 
áreas comuns. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; e outros conceitos 
inerentes as atribuições do cargo.  Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e 
coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Direitos e Partidos Políticos ,Noções de ética e cidadania, Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), Estatuto do Servidor e Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. e outras conteúdos inerentes as 
atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 
3.  CARGOS ESCOLARIDADE ENSINO MÉDIO 
 
3.1. COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
3.1.1. LÍNGUA PORTUGUESA. 
Interpretação de Textos – Língua escrita e suas formas; Fonética e Fonologia, Ortografia, classe estrutura e formação de palavras, 
frase, oração, período, pontuação, derivação e composição,  substantivo, adjetivo, pronome, verbo, artigo, numerais, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição, o período e sua construção, sujeito, predicado,  oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, 
acentuação gráfica, figuras de sintaxe, figuras de linguagem, noções de versificação, literatura brasileira. - Gêneros literários e 
discursivos.  
 
3.1.2. MATEMÁTICA. 
Números Naturais e sistemas de numeração decimal; números racionais, operações com números naturais: adição, subtração, 
multiplicação e divisão;  Espaço e forma, grandezas e medidas, - Geometria, equações de primeiro e segundo grau. Funções, 
Logaritmos;  Expressões numéricas, múltiplos, resolução de problemas, sistema de numeração decimal e romana; Raízes, 
proporcionalidade entre seguimentos, semelhança de figuras, os números, formas geométricas, medidas de comprimento, ângulos 
e retas, números primos, medidas de tempo, polígonos,  frações, triângulos e quadriláteros, medidas de capacidade, porcentagem, 
juros simples e compostos, regra de três,  medidas de superfície, gráficos e tabelas, simetria e medidas de massa. Álgebra, 



 
trigonometria, geometria, geometria analítica, equações de primeiro e segundo grau, noções de estatística e matemática 
financeira. 
 
3.1.3. CONHECIMENTOS GERAIS 
História e Geografia, Ciências Naturais, sendo: Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, Noticiários  do Mundo, do Brasil e de Santa 
Catarina, generalidades e conceitos do Brasil e do Mundo; História e Geografia Gerais Mundiais, História e Geografia do Brasil e 
de Santa Catarina e do Município de Monte Castelo;  constituição dos seres vivos, o planeta terra, a terra no universo, o ar, origem 
e evolução, sistema solar,  fenômenos da natureza, estados físicos da matéria, a célula, genética, teorias da evolução da vida. 
Ecologia e meio ambiente, Aspectos históricos, geográficos, e econômicos e populacionais do Município de Monte Castelo e do 
Estado de Santa Catarina. 
 
3.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

14 - Agente de Turismo 

Conceitos e generalidades sobre a evolução do Turismo no Brasil. Importância econômica e social; Noções sobre ecoturismo; 
Noções sobre turismo rural; Forma de organização do conjunto de serviços destinados a receber, orientar, hospedar, promover e 
desenvolver os  deslocamentos humanos. Santa Catarina: Principais pontos turísticos (Praias, cidades, pontes, serras, morros, 
rios, águas Termais, águas sulfurosas) Aspectos turísticos do Município de Monte Castelo. Noções básicas de informática. 
Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; 
Nacionalidade e Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras 
básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo 
patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no 
ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, 
observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. 
e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 
15 – Artesão 

Ações voltadas para a qualidade de vida; Princípios fundamentais para o bom atendimento. Relações humanas no trabalho. 
Conservação dos instrumentos de trabalho e dos alimentos. Higiene, limpeza. Prevenção de acidentes no trabalho. Postura 
profissional e apresentação pessoal. Atendimento ao público. Saúde preventiva. Meio Ambiente. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Conhecimentos inerentes ao Programa.Técnicas pedagógicas, plano de curso, plano de aula. 
Processo de criação. Percepção. Cor, disco cromático, espectro. Criatividade: conceito, originalidade e desenvolvimento, inibição, 
processo e produto. Percepção: o visual, o tátil. Aspectos formais da arte/artesanato: linha, forma superfície, volume, espaço, 
tempo, movimento. Integração através do trabalho artesanal. Recursos materiais. Técnicas e manuseio de materiais diversos, para 
confecção de produtos artesanais. Confecções de peças artesanais decorativas. relacionamento Interpessoal. Orçamento e 
planejamento de lista de materiais. Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres 
individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; 
regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; 
Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua 
responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte 
Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das 
atividades que o mesmo exige. 
 

16 - Assistente Técnico de Informática 

Algoritmo, Programação, Linguagem de Programação, Banco de Dados, Sistemas (Independente, Integrado, Distribuído), Redes 
de computadores, Internet, Conceitos básicos (Fundamentos, software, hardware, memórias); Sistemas operacionais Windows 
(manipulação de arquivos, configurações básicas); Linux conceitos básicos; Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint, Access); 
Conhecimentos básicos de internet (browser, e-mail, www, ftp, chat), Backup, Antivírus, Compactadores e descompactadores. 
Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Regras de 
comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional 
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de 
acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e 
guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica 
do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras conteúdos inerentes as atribuições do 
cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 
 

17 - Auxiliar de Finanças Públicas 

A atividade basicamente interna da repartição, que exige certo conhecimento e aptidão para contato com público externo e 
discernimento sobre hierarquia, documentos diversos, informática, protocolo, atualidades, e burocracia governamental, além de 
executar outras tarefas afins. Política de Recursos Humanos; Noções Básicas de Processos e Procedimentos Licitatórios; Noções 
de Gestão Pública; - Lei- Lei de Responsabilidade Fiscal; - Lei 8.666/93 Lei de Licitações; - Lei que instituiu a licitação na 
modalidade de pregão (Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002); - Planejamento Estratégico; Correspondência Oficial; -; Técnica 



 
Legislativa; - Informática básica, internet, editor de texto e planilhas; Conceitos básicos de contabilidade pública e privada; Lei n.º 
4.320 de 17 de março de 1964; Conceitos de empenho, liquidaçã, lançamentos contábeis, técnicas de arquivamento e outros 
conceitos inerentes as atribuições do cargo. Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Constituição 
Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; 
Nacionalidade e Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; 
regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo 
patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no 
ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, 
observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. 
e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 

18 - Auxiliar De Nutricionista 

Assistência nutricional aos pacientes e funcionários. as dietas dos pacientes na ausência da Nutricionista.  
distribuição das dietas dos pacientes. Montagem de dietas a serem distribuídas, de acordo com prescrição médica. 
controle das dietas dos pacientes, conforme prescrição médica.  distribuição e controle da alimentação dos 
plantonistas.  recebimentos/ conferências de produtos alimentícios e limpeza do setor. HIGIENE, Higiene ambiental. 
Higiene dos alimentos. Higiene dos manipuladores. Manual de Boas Práticas. Método HACCP (APPCC) . Controle da matéria 
prima, Recebimento de alimentos, Armazenamento, Processos de Cocção, Fichas Técnicas, Equipamentos e 
Utensílios,Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; 
Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no 
serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de 
normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de 
atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público 
de Monte Castelo. e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 

19 - Auxiliar De Treinador de Atletas 

Benefícios da prática de esportes. Contextualização sócio–cultural da prática desportiva. Lazer. O corpo e o lúdico. Políticas 
Públicas (lazer e esporte). Atividades de recreação e lazer.  Compreensão do desenvolvimento motor. Legislação esportiva. 
Lesões esportivas. Segurança Esportiva. Treinamento desportivo. “Primeiros socorros.” Regulamentos e regras;  Regras das 
Modalidades Esportivas. Súmula.  Composição e organização de uma equipe. Atividades em geral de organização de eventos 
esportivos. função, estrutura e deveres do Conselho Municipal de Esportes; como organizar e formar Liga Municipal de Esportes, 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Constituição 
Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; 
Nacionalidade e Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; 
regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo 
patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no 
ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, 
observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. 
e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 

20 - Auxiliar de Biblioteca 

Biblioteca: conceito, o livro, leitor/leitura. Serviço de referência: princípios fundamentais, segredos do atendimento, solução de 
problemas, orientação ao usuário, utilização e disseminação de informação. Biblioteca pública: história, conceito, tratamento 
técnico do acervo, serviços, preservação do acervo e conservação. Correspondência oficial: aspectos gerais, elaboração de 
documentos: ata, mensagem, memorando, ofício, requerimento, telegrama, fax, correio eletrônico. Organização e Administração 
de Bibliotecas. Documentação e Informação: conceito, desenvolvimento de coleções, estrutura da documentação. A informática na 
biblioteconomia e na documentação. Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Constituição Federal - 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e 
Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; 
Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de 
trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a 
pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras 
conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 

21 - Auxiliar de Controle Interno 

Organização administrativa do Município: administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas; sociedades de economia 
mista. Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; 
revogação e invalidação. Licitação: conceito, finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; 
modalidades; procedimento, revogação e anulação; sanções penais; normas gerais de licitação. Contratos administrativos: 
conceito, peculiaridades e interpretação; formalização; execução; inexecução, revisão e rescisão. Agentes Públicos: servidores 
públicos; organização do serviço público; normas constitucionais concernentes aos servidores públicos; direitos e deveres dos 
servidores públicos; responsabilidades dos servidores públicos. 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. Noções em Contabilidade Pública. Noções 
Contratos Públicos,  Conta: Conceito. Débito, Crédito e Saldo. Teorias, Função e Estrutura das Contas. Contas Patrimoniais e de 
Resultado.  Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos 
Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; 
regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo 
patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no 
ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, 
observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. 
e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 

22 - Auxiliar de Dentista 

 Processamento de radiografias; Orientação para a saúde bucal; Acolhimento e preparo de paciente para o atendimento; Noções 
da rotina de um consultório dentário; Noções de arquivos específicos da odontologia: fichas de pacientes, radiografias, 
documentações; Esterilização de materiais; Limpeza e desinfecção do meio de trabalho; Conhecimento de todos os instrumentos 
utilizados nas práticas odontológicas; Materiais dentários: indicação, proporção e manipulação; Preparo de bandeja; Medidas de 
proteção individual; Noções de microbiologia e parasitologia; Doenças transmissíveis na prática odontológica; Biossegurança, 
ergonomia e controle de infecção no consultório; Normas de desinfecção e esterilização; Noções de ergonomia aplicadas à 
odontologia; Noções básicas de administração pública e direitos e deveres do servidor público. Noções de ética e cidadania; 
Informática Básica e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Regras de 
comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional 
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de 
acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e 
guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica 
do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras conteúdos inerentes as atribuições do 
cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 

23 - Controlador Interno 

Matéria Constitucional de: Direitos e Garantias Fundamentais; e, direito financeiro, tributário e comercial, competências federativas 
(União, Estados e Municípios), Sistema Tributário Nacional; Código Tributário Nacional. Lei 4.320 de 17/03/64; Lei 8.666 de 
21/06/93 com alterações da Lei 8.883/94 e suas atualizações, Lei 10.520 de 17/07/2002; Lei Complementar 101 de 04/05/2000; 
Lei Complementar Nº 116 de 31/07/2003. Contabilidade Pública: Princípios Contábeis Fundamentais (aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade). Patrimônio: Componentes Patrimoniais: Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). 
Fatos Contábeis e Respectivas Variações Patrimoniais. Conta: Conceito. Débito, Crédito e Saldo. Teorias, Função e Estrutura das 
Contas. Contas Patrimoniais e de Resultado. Sistema de Contas; Plano de Contas. Provisões em Geral. Escrituração. Conceito e 
Métodos. Lançamento Contábil: Rotina e Fórmulas. Processo de Escrituração. Escrituração de Operações Financeiras. 
Escrituração de operações típicas. Livros de Escrituração: Obrigatoriedade, Funções, Formas de Escrituração. Erros de 
Escrituração e suas Correções. Sistema de Partidas Dobradas. Balancete de Verificação. Balanço Patrimonial: Obrigatoriedade e 
Apresentação. Conteúdo dos Grupos e Subgrupos. Classificação das Contas. Critérios de Avaliação do Ativo e do Passivo. 
Avaliação de investimentos. Levantamento do Balanço de acordo com a Lei. Demonstração do Resultado do Exercício: Estrutura, 
Características e Elaboração de acordo com a Lei. Apuração da Receita Líquida. Contabilidade Pública. Matéria Administrativa: 
Organização administrativa do Município: administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas; sociedades de economia 
mista. Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; 
revogação e invalidação. Licitação: conceito, finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; 
modalidades; procedimento, revogação e anulação; sanções penais; normas gerais de licitação. Contratos administrativos: 
conceito, peculiaridades e interpretação; formalização; execução; inexecução, revisão e rescisão. Agentes Públicos: servidores 
públicos; organização do serviço público; normas constitucionais concernentes aos servidores públicos; direitos e deveres dos 
servidores públicos; responsabilidades dos servidores públicos. 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. Domínio público: conceito e classificação dos 
bens públicos; administração, utilização e alienação dos bens públicos; imprescritibilidade, impenhorabilidade e não-oneração dos 
bens públicos; aquisição de bens pela Administração; terras públicas; águas públicas; jazidas; florestas; fauna; espaço aéreo; 
patrimônio histórico; proteção ambiental. Responsabilidade civil da Administração. Controle da Administração Pública: conceito, 
tipos e formas de controle; controle interno e externo; controle parlamentar; controle pelos tribunais de contas; controle 
jurisdicional; meios de controle jurisdicional. Princípios Básicos da Administração Pública. Constituição Federal - Dos Direitos 
e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; 
Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de 
prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, 
conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a pratica do 
dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras conteúdos 
inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 
 
 
 



 
24 - Fiscal de Saúde Pública 

Histórico do combate às doenças transmissíveis no Brasil, A Cadeia Epidemiológica das doenças transmissíveis, Agentes 
infecciosos e suas propriedades, Conceitos Básicos usados em Epidemiologia, Noções Básicas de Epidemiologia 
Descritiva,Indicadores de Saúde (medidas de saúde coletiva – coeficiente, taxa) e utilização nos serviços de saúde, Lei nº 
8.080/90 e Lei 12.401/11, Conhecimento da Portaria n 1943/MG?MS de 18.10.01 referente Doenças de Notificação Compulsória, 
Organização do Sistema de Vigilância Epidemiológica – Município, Estado e União, Vigilância Epidemiológica das doenças 
imunoprevisíveis, Vigilância Epidemiológica das doenças transmitidas por vetores, Vigilância Epidemiológica das doenças 
diarréicas, Vigilância Epidemiológica das Zoonoses , Sistema de Informação em Epidemiologia (notificação, investigação, fluxo 
das informações), SUS e a vigilância epidemiológica, Noções básicas de informática, Constituição Federal - Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; 
Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de 
prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, 
conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a pratica do 
dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras conteúdos 
inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 

25 - Fiscal de Tributos 

Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais – Da Nacionalidade - Dos Direitos Políticos 
– Dos Municípios – Da Administração Pública – Dos Servidores Públicos – Dos Impostos dos Municípios – Repartição Das Receita 
Tributárias – Das Finanças Públicas – Dos Orçamentos, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei das Licitações e suas alterações, Lei 
que instituiu a licitação na modalidade de pregão (Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002), Planejamento Estratégico, 
Correspondência Oficial, Código Tributário Municipal, Código Tributário Nacional, Lei federal n.º 8137, 27 de dezembro de 1990 
(defini os crimes contra a ordem econômica), Lei Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003, Estatuto Geral da Micro e 
Pequena Empresa (Lei complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006). Noções de Informática Básica. Constituição Federal - 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; 
Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de 
prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, 
conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a pratica do 
dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras conteúdos 
inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 

26 - Oficial de Serviços Administrativos “A” 

Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais – Da Nacionalidade -  Dos Direitos Políticos 
– Dos Municípios – Da Administração Pública – Dos Servidores Públicos – Dos Impostos Dos Municípios – Repartição Das 
Receita Tributárias – Das Finanças Públicas – Dos Orçamentos, . Lei De Responsabilidade Fiscal, Generalidades administrativas 
e Contábeis , Código Tributário Nacional, Técnica Legislativa – Lei que instituiu a licitação na modalidade de pregão (Lei n.º 
10.520, de 17 de julho de 2002);- Correspondência oficial conforme Manual  de  Redação da Presidência da República; -   Noções 
básicas sobre atos  administrativos, processos administrativos e serviços públicos; - Noções  sobre  compras, licitações, contratos 
dministrativos;- Noções sobre serviços de  recursos humanos;- Noções básicas sobre contabilidade e gestão fiscal;   - Noções 
sobre serviços de controle de patrimônio e almoxarifado; - Informática  básica, Editores e texto, planilhas eletrônicas, internet, 
correio eletrônico,  intranet Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais 
e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de 
hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e 
colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos 
básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. 
Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do 
Servidor Público de Monte Castelo. e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o 
mesmo exige. 
 

27 - Oficial de Serviços Administrativos “B” 

Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais – Da Nacionalidade -  Dos Direitos Políticos 
– Dos Municípios – Da Administração Pública – Dos Servidores Públicos – Dos Impostos Dos Municípios – Repartição Das 
Receita Tributárias – Das Finanças Públicas – Dos Orçamentos,  Lei De Responsabilidade Fiscal, Generalidades administrativas e 
Contábeis, Código Tributário Nacional Técnica Legislativa – Lei que instituiu a licitação na modalidade de pregão (Lei n.º 10.520, 
de 17 de julho de 2002); - Correspondência oficial conforme Manual  de  Redação da Presidência da República; -  Noções básicas 
sobre atos  administrativos, processos administrativos e serviços públicos; - Noções  sobre  compras, licitações, contratos 
dministrativos;- Noções sobre serviços de  recursos humanos; - Noções básicas sobre contabilidade e gestão fiscal;  - Noções 
sobre serviços de controle de patrimônio e almoxarifado; Informática básica, Editores de texto, planilhas eletrônicas, internet, 
correio eletrônico,  intranet;  Execução de atividades afins, Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos 
e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; 
regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; 
Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua 



 
responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte 
Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das 
atividades que o mesmo exige. 
 

28 - Operador de Equipamentos Eletrônicos e Recursos Áudio Visuais 

Os diversos tipos de materiais e equipamentos de audiovisuais usados na educação e os meios iversos para diferentes funções 
dentro do processo ensino-aprendizagem.  Materiais gráficos para exposição direta ou como matrizes de materiais projetáveis: 
cartazes, álbuns seriados, ilustração nos livros didáticos  Elementos básicos de comunicação visual: aspectos técnicos e estéticos 
(composição, cores, textura, legendas, títulos e recursos simbólicos) . Materiais e instrumentos para a produção de transparências 
para retroprojetores, diafilmes, diapositivos, fotografias, e as respectivas matrizes.   Dimensões, proporções, formato, dimensões e 
proporções de matrizes gráficas para produção de slides. Habilidades indispensáveis a manipulação de instrumentos e 
equipamentos de produção de matrizes, slides e transparências.  A imagem, o som e o texto. Princípios básicos de roteirização e 
gravação de trilha sonora para audiovisuais montados (slides, DVD, vídeo). Cinema, rádio, e televisão educativos.  A linguagem 
fílmica.  Habilidades necessárias a operação de instrumentos de apresentação de audivisuais (projetores, gravadores de som, 
etc.) . Computador e suas diversas utilidades como audiovisual: montador de matrizes, exibidor de slides, CD, DVD e programas 
educativos. Informática Básica. Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e 
coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias 
no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de 
normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de 
atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público 
de Monte Castelo. e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 

29 - Recepcionista de Gabinete 

Funções e/ ou atribuições de Recepcionista; Comportamento organizacional (motivação, liderança, comunicação, trabalho em 
equipe, relacionamento interpessoal, relações humanas). Ética Profissional; Qualidade no atendimento: Atendimento ao público 
interno e externo, pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor 
específico. Comunicação; Elementos da comunicação, emissor e receptor; Fraseologia adequada para o recepcionista. Redação e 
Documentos oficiais: formas de tratamento, elaboração, organização e expedição de documentos oficiais como relatório, ofício, 
memorando, aviso, ata, atestado, declaração, despacho, portaria, requerimento, circular e etc. (de acordo com o Manual de 
Correspondências da Presidência da República); Noções de Arquivo: organização de arquivos e protocolos; Recepção e 
despacho de documentos; Comunicação telefônica, telefonia móvel celular, Ligações: Urbanas, Interurbanas; classes de 
chamadas e tarifas. Discagem: DDD, DDI; Listas telefônicas, Secretária eletrônica, Fax; Comunicação escrita: recados, anotações 
e bilhetes; Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas; Redação de documentos; Ética no trabalho; 
Organização profissional (trabalho e documentos); Postura Corporal; Atendimento ao telefone; Bons hábitos ao telefone;  
Relações humana; O impacto da comunicação verbal: voz, fraseologia e entonação; Tipos de chamadas. Noções básicas de  
administração pública e direitos e deveres do servidor público. Uso de equipamentos de escritório. Informática Básica. Serviços 
Públicos.  Servidores Públicos.  Responsabilidade Civil da Administração. Controle Da Administração.  Correspondência Oficial.  
Redação Oficial.  Formas De Tratamento. Expressões e Vocábulos Latinos de uso freqüente nas Comunicações Administrativas 
Oficiais.  Modelos e/ou  Documentos utilizados.  Cuidados com o ambiente de trabalho: Noções de segurança e higiene do 
trabalho. Legislação: Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Licitações, Informática Básica – Lei Federal n° 
4.320, de 17 de março de 1964; Generalidades Contábeis; - Lei de Responsabilidade Fiscal;  - Lei 8.666/93 Lei de Licitações;   - 
Lei que instituiu a licitação na modalidade de pregão (Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002);  - Planejamento Estratégico; 
Correspondência Oficial;  - Código Tributário Nacional; Técnica Legislativa;  - Informática básica. Constituição Federal - Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e 
Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; 
Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de 
trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a 
pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras 
conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 

30 - Técnico em Radiologia 

História da Radiologia, Radiações corpulares e eletromagnéticas, Imagens radiográficas, tecidos anatômicos tridimensionais, 
Qualidade da imagem – densidade radiológica, Produção do Raio X, Efeitos biológicos do Raio X, Ampola de Raio X, Espectros 
de raios X, Equipamentos para produção de Raios X, Aparelhos de raios X odontológicos, Técnicas radiológicas, Processamento 
radiológico, Patologia radiográfica, Técnicas radiológicas, no setor de diagnóstico, Técnicas radioterápicas, no setor de terapia, 
Técnicas de medicina nuclear , Noções básicas de informática, Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: 
Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de 
trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 
interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; 
Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua 
responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte 
Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das 
atividades que o mesmo exige. 
 



 
 

31 - Técnico Emissor de Bloco de Notas de Produtor 

Regras para emissão de nota de produtor, legislação. Organização administrativa da Prefeitura.  Funções  de  governo  e  
administrativas  da  Prefeitura.  Estrutura  Administrativa  e  Regimento  Interno.  Tipos  de  atividades  e  de  órgãos.  Finalidades/ 
atribuições  dos  órgãos  da  estrutura  administrativa.  Departamentalização.  Organogramas. Fluxogramas. Documentação e 
arquivo. Classificação de documentos e correspondências. Rotinas de protocolo.  Expedição, movimentação e arquivamento. Atos 
administrativos.  Conceito  dos  seguintes  atos:  alvará,  ata,  atestado,  aviso,  certidão; circular,  contrato,  decreto,  despacho,  
lei,  memorando,  ofício,  ordem  de  serviço,  parecer;  portaria, regulamento, relatório. Noções de informática.  Conceitos  básicos  
de  computação  e  microinformática.  Sistemas  operacionais. Editor de texto. Noções básicas de banco de dado. Comunicação 
de dados: conceitos  gerais,  equipamentos,  operacionalização.  O  arquivo:  conceito,  tipos  de  arquivos,  acessórios  para  
arquivamento  de  papeis  e  fichas,  sistemas  de  arquivamento,  técnica  de  arquivamento.  Relacionamento interpessoal, sigilo 
e ética profissional. Relacionamento interpessoal:  a importância  do auto conhecimento, diferenças individuais, temperamento, 
caráter, personalidade, superação de  conflitos  no  relacionamento,  capacidade  de  empatia.  Comunicação:  emissor  e  
receptor,  canais  de  comunicação, mensagens, códigos, interpretações, ruídos na comunicação. Constituição Federal - Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Direitos 
e Partidos Políticos; Qualidade no atendimento: Atendimento ao público interno e externo, pessoalmente ou através do telefone; 
recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor específico. Noções de Arquivo: organização de arquivos e 
protocolos; Recepção e despacho de documentos; Uso de equipamentos de escritório. Constituição Federal - Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; 
Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho;  Informática Básica. Zelo pelo patrimônio 
público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de 
trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a 
pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras 
conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 

32 - Técnico Florestal 

Características econômicas, sociais e políticas. Atualidades e generalidades, Desempenhos da produção florestal – panorama 
mundial e nacional, Produção e mercado de produtos florestais em SC e Brasil, Política, legislação e desenvolvimento florestal, 
Perspectivas para o setor de base florestal, Semeadura, plantio, condução, manejo, desrama, desbaste, Características sobre 
condução de viveiros, Características sobre nativas do Brasil, sobre espécies exóticas utilizadas no Brasil, Código Florestal 
Brasileiro, Noções básicas de informática, Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Informática básica, 
Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos 
Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço 
público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; 
Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de 
higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades 
afins, observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte 
Castelo. e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 

33 – Tesoureiro 

Lei Federal 4320/64 e Legislação complementar. Código Tributário Nacional e Municipal. Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município. Noções básicas de direito tributário. Lei Federal 8666/93 e suas alterações. Lei nº 10.520/02(pregão). Lei 
Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Noções básicas de Direitos Administrativo. Noções de Informática. 
Princípios básicos da Administração Pública. Atos administrativos. Emenda Constitucional 19 e 20.  Conceito, Livros de 
Escrituração, Métodos e Lançamentos, Erros de escrituração. Juros e descontos,  Aplicações, , Provisões e reservas. Resultado 
do exercício. Matemática Financeira: Percentagem, Taxas, Juros Simples, Juros Composto, Desconto Simples, Comercial e 
Racional, Desconto Composto, Rendas. Contas a pagar e receber.  Fluxo de caixa e rotinas administrativas. Retenção e 
recolhimento de  impostos e contribuições. Cálculo de tributos: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS e INSS. Prescrição de  dívidas. 
Negociação com fornecedores.. Baixa e liquidação de  títulos e empenhos.. Cálculos de juros de mora, multa, descontos. Prazo de  
pagamento. Protesto de cheques e duplicatas. Lançamentos em sistema gerencial. Conhecimento  de sistemas integrados. 
Noções de Informática. Noções de Contabilidade Pública; – empenho – liquidação – emissão. Noções de ética e cidadania. e 
outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. . Informática básica, Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Regras de comportamento 
no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato 
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de 
trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de 
materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município 
de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a 
execução das atividades que o mesmo exige. 
 

34 - Técnico de Apoio ao usuário de Redes de Inform ática e Internet. 

Algoritmo, Programação, Linguagem de Programação, Banco de Dados, Sistemas (Independente, Integrado, Distribuído), Redes 
de computadores, Internet, Conceitos básicos (Fundamentos, software, hardware, memórias); Sistemas operacionais Windows 
(manipulação de arquivos, configurações básicas); Linux conceitos básicos; Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint, Access); 



 
Conhecimentos básicos de internet (browser, e-mail, www, ftp, chat), Backup, Antivírus, Compactadores e descompactadores. . 
Informática básica, Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; 
Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço 
público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; 
Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de 
higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades 
afins, observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte 
Castelo. e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 

35 - Técnico em Agropecuária 

Conhecimentos sobre atividades do Cargo (solos, plantas, adubação, correção de solo, fitotecnia e administração rural). Aspectos 
socioeconômicos das culturas e criações. Agenda 21. Noções gerais de meio ambiente. Desenvolvimento sustentável. Agro 
ecologia, características das principais escolas; Noções de hidrologia, irrigação, drenagem e administração rural Práticas de 
conservação do solo e da água, Práticas de manejo do solo referentes a: cobertura do solo, rotação de culturas, cultivos 
convencional, mínimo e direto. Adubação verde;Reflorestamento de espécies nativas e exóticas, implantação e manejo; Pragas e 
doenças de ocorrências em Santa Catarina, nas diversas culturas, Aspectos referentes a criação e o devido manejo de raças de: 
Bovino de corte e leite, suinocultura, avicultura, ovinocultura, apicultura e piscicultura. . Informática básica, Constituição Federal - 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; 
Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de 
prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, 
conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a pratica do 
dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras conteúdos 
inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 

36 - Técnico em Farmácia 

Pesos e medidas; Vias de introdução e eliminação, de medicamentos; Operações farmacêuticas; Processos usados na farmácia 
para preparar o medicamento; Solubilidade dos medicamentos; Noções de hipodermia; incompatibilidade medicamentosas; 
Sistemas fundamentais e métodos de cálculos farmacêuticos; Cálculos de formulação para o aviamento de prescrição; Noções de 
administração de recursos materiais; Noções básicas de farmacotécnica; Noções básicas de farmácia hospitalar.. Informática 
básica, Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; 
Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no 
serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de 
normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de 
atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público 
de Monte Castelo. e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 

37 - Técnico em Enfermagem 

Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica; Esquema de vacinação – controle de doenças 
sexualmente transmissíveis. Orientação à gestantes no pré-natal. Precauções Universais, desinfeção e uso de aparelhos e 
utensílios. Saúde Pública e saneamento básico Conhecimentos sobre: Hipercalcemia,  Cianosose, Tuberculose pulmonar e seu 
tratamento, Pneumonias, Varises esôfago – gástricas, Rubéola; Alcalose respiratórias, Parada circulatória, Menigite, Causas de 
mortalidade infantil, Generalidades e conceitos fundamentais; As atribuições do profissional da categoria , Conhecimentos das 
técnicas de enfermagem (fundamentos de enfermagem Normas de biossegurança, Assistência à saúde do adulto (problemas 
respiratórios, cardiológicos, diabetes mellitus, hipertensão arterial, Assistência à saúde da mulher,(pré-natal, preventivo do câncer 
do colo de útero e mama, planejamento familiar, ) Assistência à saúde da criança e do adolescente, Assistência a saúde mental, 
Assistência ao paciente hospitalizado, Precauções universais, desinfecções de utensílios. Saúde Pública; Sistema a único de 
Saúde – SUS – princípios e diretrizes, Noções de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis. Equipe de saúde e equipe 
de enfermagem, Programa da saúde da família – estratégia de reorientação do modelo assistencial, Esquema de vacinação – 
doenças parasitárias; Métodos contraceptivos; Rotinas Básicas: zressão arterial – Temperatura; Acomodação de pacientes ao 
leito. Locais e forma de administração de remédios, aparelhos e utensílios. Verificação de trabalho de parto Sintomas em parada 
cardio-respiratória,  choque circulatório; Doenças sexualmente transmissíveis, tipos, forma de contágio e prevenção. Unidades de 
transformação ( g, mg, l, ml e cm3 Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica Administraçao e 
Planejamento do Serviço de Enfermagem.  . Informática básica, Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: 
Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de 
trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 
interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; 
Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua 
responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte 
Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das 
atividades que o mesmo exige. 
 
 
 
 



 
38 - Técnico em Nutrição 

Princípios Nutricionais, Sistema Digestório, Digestão, Absorção, Transporte e Excreção dos nutrientes. Metabolismo Energético. 
Macro e micronutrientes, Água, eletrólitos e equilíbrio ácido-básico no organismo.Nutrição na Comunidade. Orientações para o 
planejamento dietético, Avaliação do Estado Nutricional. Controle de Peso, Nutrição e Esporte,Nutrição e Saúde Dental, Nutrição e 
Saúde Óssea, Relações Psicossociais, Bases de Antropologia, Relações Humanas, MICROBIOLOGIA DOS ALIMENTOS: Fatores 
que afetam o desenvolvimento dos microrganismos nos alimentos. Contaminação dos alimentos - Decompositores e Patógenos 
Patógenos X Saúde Pública. Controle Microbiológico no Preparo de Alimentos, Controle Técnico, Legislação. HIGIENE, Higiene 
ambiental. Higiene dos alimentos. Higiene dos manipuladores. Manual de Boas Práticas. Método HACCP (APPCC) . Controle da 
matéria prima, Recebimento de alimentos, Armazenamento, Processos de Cocção, Fichas Técnicas, Equipamentos e Utensílios, 
Legumeria, Açougue, Confeitaria , Padaria, Copa, Cozinha de Preparação e Finalização. Bar, Eventos, Room Service, Self-
service. COMPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS ; Conceitos,Composição, Combinação e Natureza dos alimentos, Exigências 
Nutricionais, Substâncias Tóxicas Presentes nos Alimentos, Alimentos Dietéticos e Alternativos, Componentes Adicionados, 
Medidas Antropométricas, Necessidades de Energia para o organismo, Quantidades Adequadas dos nutrientes energéticos na 
dieta.  Nutrição durante a gravidez e lactação. Nutrição nos bebês e Cuidado Nutricional do Recém-nascido de Baixo Peso 
Nutrição na Infância e na Adolescência.Nutrição e Envelhecimento.  É TICA PROFISSIONAL.  Informática básica, Constituição 
Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; 
Nacionalidade e Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; 
regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo 
patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no 
ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, 
observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. 
e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 

39 - Técnico Agrícola 

Conhecimentos sobre atividades do Cargo (solos, plantas, adubação, correção de solo, fitotecnia e administração rural).  - 
Aspectos socioeconômicos das culturas e criações. Agenda 21. Noções gerais de meio ambiente. Desenvolvimento sustentável. 
Agroecologia, características das principais escolas; Noções de hidrologia, irrigação, drenagem e administração rural Práticas de 
conservação do solo e da água Práticas de manejo do solo referentes a: cobertura do solo, rotação de culturas, cultivos 
convencional, mínimo e direto. Adubação verde; Reflorestamento de espécies nativas e exóticas, implantação e manejo; Pragas e 
doenças de ocorrências em Santa Catarina, nas diversas culturas Aspectos referentes a criação e o devido manejo de raças de: 
Bovino de corte e leite, suinocultura, avicultura, ovinocultura, apicultura e piscicultura. . Informática básica, Constituição Federal - 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; 
Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de 
prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, 
conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a pratica do 
dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras conteúdos 
inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 

40 - Secretario de Escola 

Comunicação Oral e Escrita: atendimento ao público, relações humanas, comunicação, comunicações organizacionais, eficácia 
nas comunicações administrativas, correspondência oficial – documentos e/ou modelos utilizados, mensagens eletrônicas, 
atendimento telefônico, formulários, cartas comerciais, serviços da empresa brasileira de telégrafos, fraseologia adequada, 
redação oficial, abreviações, formas de tratamento.  Documentação e Arquivo: pesquisa, documentação, arquivo, sistemas e 
métodos de arquivamento.  Atividades: orientações sobre os indicativos e rotinas dos serviços de Secretaria: cronograma de 
atividades do serviço de secretaria. Serviço de pessoal, conceito, competência, atribuições.  Ergonomia: postura e movimento, 
fatores ambientais, organização e higiene do/no local de trabalho, informação e operação.  Legislação.  Código de Ética 
Profissional do Secretariado Documentos legais: LDB, ECA, Constituição; Educação para Todos;  Sistema de Cadastro de Alunos, 
Docentes e Escolas; Sistema Nacional de Acompanhamento da Frequência Escolar; Educação Escolar e Direitos Humanos, 
Conselhos de Educação, Princípios da Gestão Democrática, Conselhos Escolares, Relações Interpessoais, Trabalho Escolar e 
Teorias Administrativas, Ética ética e cidadania. Noções de Informática Básica, situações comunicativas, escrituração, 
documentação e arquivo, gêneros textuais administrativos da escola e seus usos. Noções de segurança e higiene do trabalho. 
Legislação: Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Licitações, . Informática básica, Constituição Federal - 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; 
Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de 
prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, 
conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a pratica do 
dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras conteúdos 
inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.  CARGOS e EMPREGOS DE  NÍVEL SUPERIOR 
 
4.1. COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
4.1.1. LÍNGUA PORTUGUESA. 
Interpretação de Textos – Língua escrita e suas formas; Fonética e Fonologia, Ortografia, classe estrutura e formação de palavras, 
frase, oração, período, pontuação, derivação e composição,  substantivo, adjetivo, pronome, verbo, artigo, numerais, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição, o período e sua construção, sujeito, predicado,  oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, 
acentuação gráfica, figuras de sintaxe, figuras de linguagem, noções de versificação, literatura brasileira. - Gêneros literários e 
discursivos.  
 
4.1.2. CONHECIMENTOS GERAIS 
História e Geografia, Ciências Naturais, sendo: Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, Noticiários  do Mundo, do Brasil e de Santa 
Catarina, generalidades e conceitos do Brasil e do Mundo; História e Geografia Gerais Mundiais, História e Geografia do Brasil e 
de Santa Catarina e do Município de Monte Castelo;  constituição dos seres vivos, o planeta terra, a terra no universo, o ar, origem 
e evolução, sistema solar,  fenômenos da natureza, estados físicos da matéria, a célula, genética, teorias da evolução da vida. 
Ecologia e meio ambiente, Aspectos históricos, geográficos, e econômicos e populacionais do Município de Monte Castelo e do 
Estado de Santa Catarina e MATEMÁTICA. Números Naturais e sistemas de numeração decimal; números racionais, operações 
com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão;  Espaço e forma, grandezas e medidas, - Geometria, equações 
de primeiro e segundo grau. Funções, Logaritmos;  Expressões numéricas, múltiplos, resolução de problemas, sistema de 
numeração decimal e romana; Raízes, proporcionalidade entre seguimentos, semelhança de figuras, os números, formas 
geométricas, medidas de comprimento, ângulos e retas, números primos, medidas de tempo, polígonos,  frações, triângulos e 
quadriláteros, medidas de capacidade, porcentagem, juros simples e compostos, regra de três,  medidas de superfície, gráficos e 
tabelas, simetria e medidas de massa. Álgebra, trigonometria, geometria, geometria analítica, equações de primeiro e segundo 
grau, noções de estatística e matemática financeira. 
 
4.1.3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS COMUNS A TODOS OS CARGOS DE MAGISTÉRIO (41 a 69) 
Currículo Escolar: sentido amplo e especifico, planejamento curricular, interdisciplinaridade, diversidade;Processos de Ensino 
Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de conceitos científicos, mediação professor-aluno,plano de aula, 
procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos; Legislação da 
educação básica; Lei nº 9.394/96 LDB; Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 - Educação das Relações Étnico-raciais. 
Constituição Federal, na parte referente a Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); - Proposta Curricular de 
Santa Catarina, PCN’S. DIDÁTICA GERAL - Tendências Pedagógicas, Papel do Professor. Teóricos: Decroly, Maria Montessouri, 
Freinet, Rosseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, Gardner, Morin, Pestalozzi, Wallon,  Perrenout,   Psicologia da Aprendizagem e 
do Desenvolvimento;  Temas transversais ou multidisciplinares .   História da Educação e da Pedagogia, Sociologia da Educação, 
Filosofia da Educação, Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006, Atualidades dentro da área 
educacional, - Didática Geral; - Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; 
regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo 
patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no 
ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade; . Informática básica, Constituição 
Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; 
Nacionalidade e Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; 
regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo 
patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no 
ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, 
observando se a pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. 
e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo. 
 

41 - Administrador Escolar. 

A função social dos especialistas em assuntos educacionais na sociedade contemporânea; A função social da educação básica; 
Planejamento e avaliação na educação; Educação básica: Projeto Político Pedagógico, gestão do currículo e políticas 
educacionais; Democratização da estrutura escolar: autonomia, gestão escolar e participação da comunidade; Formação inicial e 
continuada do profissional da educação; Tempos e espaços na educação e a organização do cotidiano da escola; Legislação de 
ensino e políticas educacionais; Relações interpessoais e as implicações na gestão escolar; Mídias e tecnologias do 
conhecimento e a qualificação da educação; Educação integral. Noções de administração;  Planejamento,   As diferentes fases do 
desenvolvimento humano e suas peculiaridades em relação ao processo educativo; da elaboração, acompanhamento e avaliação 
do Projeto Político-Pedagógico, do Regimento Escolar e dos diversos documentos que compõem, obrigatoriamente, o arquivo 
escolar; de medidas a serem adotadas para melhoria da qualidade do ensino e, conseqüentemente, do adequado exercício da 
cidadania; RECNEI E  outros conceitos inerentes as atribuições do cargo e conteúdos do item 4.1.3. 
 

42 - Coordenador de Creche 

REFERENCIAL CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL – RECNEI, A função social dos especialistas em assuntos 
educacionais na sociedade contemporânea; A função social da educação básica; Planejamento e avaliação na educação; 
Educação básica: Projeto Político Pedagógico, gestão do currículo e políticas educacionais; Democratização da estrutura escolar: 
autonomia, gestão escolar e participação da comunidade; Formação inicial e continuada do profissional da educação; Tempos e 
espaços na educação e a organização do cotidiano da escola; Legislação de ensino e políticas educacionais; Relações 



 
interpessoais e as implicações na gestão escolar; Mídias e tecnologias do conhecimento e a qualificação da educação; Educação 
integral. Noções de administração;  Planejamento,   As diferentes fases do desenvolvimento humano e suas peculiaridades em 
relação ao processo educativo; da elaboração, acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico, do Regimento 
Escolar e dos diversos documentos que compõem, obrigatoriamente, o arquivo escolar; de medidas a serem adotadas para 
melhoria da qualidade do ensino e, conseqüentemente, do adequado exercício da cidadania; e outros conceitos inerentes as 
atribuições do cargo e conteúdos do item 4.1.3. 
 

43 - Instrutor de Oficinas e Unidades Didático Pedag ógicas 

Aptidão para lidar com crianças. Executar atividades de apoio às atividades do estabelecimento educacional. Atender as demais 
atribuições inerentes ao cargo ou previstas na legislação ou nos regimentos; e demais serviços afins e/ou compatíveis com a área 
de atuação; Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores 
hierárquicos. Desenvolver atividades recreativas e educacionais. Executar atividades de apoio às atividades do estabelecimento 
educacional; Atender as demais atribuições inerentes ao cargo ou previstas na legislação ou nos regimentos; e demais serviços 
afins e/ou compatíveis com a área de atuação; Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou 
determinadas pelos superiores hierárquicos. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço 
público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; 
Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de 
higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade; Execução de atividades 
afins, observando se a pratica do dia a dia e conteúdos do item 4.1.3. 
 

44 - Monitor de Atividades Pedagógicas 

Aptidão para lidar com crianças. Executar atividades de apoio às atividades do estabelecimento educacional. Atender as demais 
atribuições inerentes ao cargo ou previstas na legislação ou nos regimentos; e demais serviços afins e/ou compatíveis com a área 
de atuação; Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores 
hierárquicos. Desenvolver atividades recreativas e educacionais. Executar atividades de apoio às atividades do estabelecimento 
educacional; Atender as demais atribuições inerentes ao cargo ou previstas na legislação ou nos regimentos; e demais serviços 
afins e/ou compatíveis com a área de atuação; Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou 
determinadas pelos superiores hierárquicos. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço 
público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; 
Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de 
higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade; Execução de atividades 
afins, observando se a pratica do dia a dia e conteúdos do item 4.1.3. 
 

45 - Monitor de Creche 

REFERENCIAL CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL – RECNEI, Aptidão para lidar com crianças. Executar atividades 
de apoio às atividades do estabelecimento educacional. Atender as demais atribuições inerentes ao cargo ou previstas na 
legislação ou nos regimentos; e demais serviços afins e/ou compatíveis com a área de atuação; Executar outras atividades 
correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos. Desenvolver atividades 
recreativas e educacionais. Executar atividades de apoio às atividades do estabelecimento educacional; Atender as demais 
atribuições inerentes ao cargo ou previstas na legislação ou nos regimentos; e demais serviços afins e/ou compatíveis com a área 
de atuação; Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores 
hierárquicos. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; 
Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de 
trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade; Execução de atividades afins, observando se a 
pratica do dia a dia e conteúdos do item 4.1.3. 
 

46 - Orientador Educacional 

A função social dos especialistas em assuntos educacionais na sociedade contemporânea; A função social da educação básica; 
Orientação Educacional no contexto atual; conceito, Objetivos e atribuições, Fundamentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos e 
sociológicos que embasam a sua prática. Orientação Educacional e o Adolescente; Sexualidade, DSTs, Drogas, Família, Escola, 
Profissão. Orientação Educacional Interagindo na Construção coletiva do cotidiano escolar: Projeto Político Pedagógico, 
Comunidade interna e externa, Supervisão Escolar, Conselho de Classe e Avaliação, Mediando situações de conflito. Avaliação -
Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  – LDB; - Constituição Federal, na parte referente a Educação; e ECA (Estatuto 
da Criança e do Adolescente); - Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN’S. RECNEI. E  outros conceitos inerentes as 
atribuições do cargo.  e conteúdos do item 4.1.3. 
 

47 - Orientador Pedagógico 

A função social dos especialistas em assuntos educacionais na sociedade contemporânea; A função social da educação básica; O 
currículo e suas implicações didático-pedagógicas; As dimensões do projeto político pedagógico; Princípios e parâmetros que 
fundamentam as práticas na educação infantil e no ensino fundamental; A organização dos tempos e espaços e a prática 
pedagógica; O processo de apropriação do conhecimento pelo sujeito; A infância e sua singularidade na educação básica; A 
educação infantil na perspectiva histórica; A prática do registro, planejamento e avaliação; A formação inicial e continuada do 
profissional da educação; Relações interpessoais e as implicações no trabalho pedagógico; Mídias e tecnologias do conhecimento 
e qualificação dos processos de ensino. As diferentes fases do desenvolvimento humano e suas peculiaridades em relação ao 



 
processo educativo; da elaboração, acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico, do Regimento Escolar e dos 
diversos documentos que compõem, obrigatoriamente, o arquivo escolar; de medidas a serem adotadas para melhoria da 
qualidade do ensino e, conseqüentemente, do adequado exercício da cidadania; de formas de aplicar as metodologias de ensino 
das diferentes linguagens; Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências, Educação Física e Artes, na perspectiva 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais; da legislação básica do ensino e das formas de organização da escola como instituição 
pertencente a um sistema oficial de ensino; dos princípios da gestão democrática da escola pública; da organização, coordenação, 
acompanhamento e avaliação dos processos educativos; dos fatores que interferem no processo ensino–aprendizagem e de 
alternativas de superação das dificuldades encontradas; de alternativas para superação de exclusões sociais, culturais, étnico-
raciais, econômicas e outras que dificultam a edificação da escola inclusiva. Avaliação. Leis de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional  – LDB; - Constituição Federal, na parte referente a Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); - Proposta 
Curricular de Santa Catarina, PCN’S. RECNEI. E  outros conceitos inerentes as atribuições do cargo.  e conteúdos do item 4.1.3. 
 

48 e 49 – Pedagogo 

REFERENCIAL CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL – RECNEI, Currículo Escolar: sentido amplo e especifico, 
planejamento curricular, interdisciplinaridade, diversidade;Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação apropriação e 
elaboração de conceitos científicos, mediação professor-aluno,plano de aula, procedimentos metodológicos e teoria da atividade; 
Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos; Legislação da educação básica; Lei nº 9.394/96 LDB; Lei nº 10.639 de 09 
de Janeiro de 2003 - Educação das Relações Étnico-raciais. Constituição Federal, na parte referente a Educação; e ECA (Estatuto 
da Criança e do Adolescente); - Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN’S. DIDÁTICA GERAL - Tendências Pedagógicas, 
Papel do Professor. Teóricos da Educação,   Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento;  Temas transversais ou 
multidisciplinares .   História da Educação e da Pedagogia, Sociologia da Educação, Filosofia da Educação, Orientações para a 
inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006, Atualidades dentro da área educacional, - Didática Geral;  e conteúdos do 
item 4.1.3. 
 

50 - Professor Artes 

Artes: Conceitos e generalidades, fatos históricos, sua importância no contexto educacional no Brasil e no Mundo; Correntes; 
Artistas Mundialmente famosos - Pintores Brasileiros, Proposta Triangular para o Ensino de Artes, A  Correlação das Artes com as 
demais disciplinas  e conteúdos do item 4.1.3. 
 

51 - Professor Ciências 

Visão Geral e origem  da vida, Citologia, Citoplasma, Metabolismo energético das células, Células, Reprodução Histologia animal 
Genética, Flora e Fauna, classificação dos seres vivos,  Ecologia, Meio Ambiente, Ecossistema  e conteúdos do item 4.1.3. 
 

52 - Professor de Apoio 

Currículo Escolar: sentido amplo e especifico, planejamento curricular, interdisciplinaridade, diversidade;Processos de Ensino 
Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de conceitos científicos, mediação professor-aluno,plano de aula, 
procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos; Legislação da 
educação básica; Lei nº 9.394/96 LDB;Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 - Educação das Relações Étnico-raciais. 
Constituição Federal, na parte referente a Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); - Proposta Curricular de 
Santa Catarina, PCN’S. DIDÁTICA GERAL. Tendências Pedagógicas, Papel do Professor, Decroly, Maria Montessouri, Freinet, 
Rosseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire,  - Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento;  Inclusão e Educação Especial -
Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de 
prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, 
conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade e conteúdos do item 4.1.3. 
 

53 e 54 - Professor de Educação Física 

História da Educação Física no Brasil , Didática da Educação Física , Psicologia da Aprendizagem ,  Sociologia do Esporte , 
Noções de Fisiologia, Anatomia, Cinesiologia e Desenvolvimento Motor Aplicado à Educação Física, Noções do Treinamento 
Desportivo, Metodologia do Ensino de Educação Física, Metodologia do Ensino dos Esportes:  a) Voleibol,  b) Basquetebol ,  c) 
Handebol, d) Futebol , e) Futsal,  f) Natação,   g) Atletismo – Saltos, Corridas, Arremessos e Lançamentos. A Educação Física no 
currículo escolar, A história da Educação Física, Métodos e técnicas da Educação Física, Didática específica da Educação Física 
Educação Física e Aprendizagem Social Educação Física e contexto social, As novas tendências da Educação Física: Educação 
Física Humanista, Educação Física Progressista e a Cultura Corporal, Educação Física Escolar, crescimento e desenvolvimento: 
diferentes abordagens Desportos: técnicas fundamentais e regras oficiais, Recreação e lazer: conceito e finalidades, Noções de 
Fisiologia do exercício, A Educação Física e os parâmetros curriculares, Educação Física, Inclusão e Diversidade, Concepção 
histórico social da criança, Jogos e brincadeiras na educação infantil, Educação Psicomotora e as fases do desenvolvimento 
infantil  e conteúdos do item 4.1.3. 
 
55 - Professor de Música 

Música: Conceitos e generalidades, fatos históricos, sua importância no contexto social e educacional no  Brasil e no Mundo 
Correntes – estilos, Correlação da música com as demais disciplinas, Metodologia utilizada pela música para a formação do 
homem, Música e aprendizagem. Musicalização  na Educação Infantil, conhecimento de notas musicais, técnicas de coral, tipos de 



 
instrumentos musicais, história da música e seus principais precursores, músicos famosos da música clássica e erudita. Estilos 
Musicais e conteúdos do item 4.1.3. 
 

56 e 57 - Professor Ensino Religioso 

Conteúdos Específicos da Disciplina: História do Ensino Religioso, Legislação do Ensino religioso no Brasil e SC, Fenômeno 
religioso e diversidade, Conhecimento religioso, Concepções do Ensino Religioso, Objetivos do Ensino Religioso, Fundamentos e 
Metodologia para o Ensino Religioso, Conteúdos para o Ensino Religioso, Avaliação do Ensino Religioso, Religiões do mundo e 
conteúdos do item 4.1.3. 

 

58 - Professor Fundeb 1ª a 5ª Série 

Currículo Escolar: sentido amplo e especifico, planejamento curricular, interdisciplinaridade, diversidade;Processos de Ensino 
Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de conceitos científicos, mediação professor-aluno,plano de aula, 
procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos; Legislação da 
educação básica; Lei nº 9.394/96 LDB; Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 - Educação das Relações Étnico-raciais. 
Constituição Federal, na parte referente a Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); - Proposta Curricular de 
Santa Catarina, PCN’S. DIDÁTICA GERAL - Tendências Pedagógicas, Papel do Professor. Teóricos: Decroly, Maria Montessouri, 
Freinet, Rosseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, Gardner, Morin,  Perrenout,   Psicologia da Aprendizagem e do 
Desenvolvimento;  Temas transversais ou multidisciplinares .   História da Educação e da Pedagogia, Sociologia da Educação, 
Filosofia da Educação, Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC – 2006, Atualidades dentro da área 
educacional, - Didática Geral; exige  e conteúdos do item 4.1.3. 
 

59 - Professor Geografia 

A história do pensamento geográfico; O ensino de Geografia; Os conceitos da geografia; Didática e metodologia de Geografia; O 
ensino de Geografia e a Cartografia; Objeto de ensino da Geografia; Diretrizes curriculares para o ensino de Geografia.  Geografia 
Geral (Américas, África, Ásia, Europa e Oceania) e Geografia do Brasil; - Geografia Física dos Continentes; - Geologia, clima, 
relevo, vegetação, hidrografia, solos; - Aspectos Econômicos; modo de produção; - Sistema Financeiro; - Globalização Econômica 
(Formação de Blocos Econômicos); - Endividamento interno e externo; - Distribuição de Renda, PIB e PNB; industrialização; - 
Aspectos Sociais e Políticos; - Sistemas de governo; - População (crescimento vegetativo, emigração, imigração e xenofobia); - 
IDH; Urbanização; - Meio Ambiente; Transportes; Turismo; Informática e robótica; - Efeito Estufa; El nino; Buraco na Camada de 
Ozônio e Chuva Ácida; - Ecossistemas e Biotecnologia. Geografia do Estado de Santa Catarina, do Brasil e Geral   e conteúdos 
do item 4.1.3. 
 

60 - Professor História 

História; Ensino de História; Correntes historiográficas; Fontes históricas; Tempo histórico; Conceitos históricos; Historia e cultura 
afro-brasileira e indígena; Diretrizes curriculares para o ensino de História. - Ensino de História: Saber histórico escolar; Seleção e 
organização de conteúdos históricos; - Metodologias do ensino de História; Trabalho com diferentes linguagens no ensino de 
História; - Conhecimento histórico contemporâneo: saber histórico e historiografia; história e temporalidade; - História do Brasil e a 
construção de identidades: historiografia brasileira e a história do Brasil; - História nacional, regional e local; História Brasileira: da 
ocupação indígena ao mundo contemporâneo; - História da América e suas identidades: lutas sociais e identidades: sociais, 
culturais e nacionais; - História do mundo Ocidental: legados culturais da Antiguidade clássica, convívios e confrontos entre povos 
e culturas na Europa Medieval. História do Brasil, de Santa Catarina e Geral Geral   e conteúdos do item 4.1.3. 
 

61 - Professor Inglês 

Concepções de linguagem; A língua como forma de interação; Gêneros textuais orais e escritos e ensino; Oralidade, escrita e 
ensino; Fala, leitura, escrita e ensino; Leitura e produção textual; Metodologias e abordagens do ensino da Língua Inglesa no 
Brasil; O ensino das habilidades: ler, falar, ouvir e escrever.  O ensino de língua para a comunicação; - Dimensões comunicativas 
do inglês; - Construção da leitura e da escrita da Língua Estrangeira; - A escrita e a linguagem oral do inglês; - A natureza 
sociointernacional da linguagem; - O processo ensino e aprendizagem da Língua Estrangeira. Gramática geral da Língua Inglesa 
Classes gramaticais, Interpretação de Textos, Vocabulário   e conteúdos do item 4.1.3. 
 

62 - Professor Matemática 

Número, álgebra, geometria, medidas e estatística, Número e suas operações. Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, 
capacidade, massa, ângulo, tempo; Regra de Três e proporções. Cálculos algébricos: produtos notáveis, fatoração de expressões 
algébricas; equações, inequações e sistemas polinomiais de 1º e 2º graus. Estudo de Funções: 1° e 2° Gr aus, logarítmica, 
exponencial, trigonométricas. Geometria Plana e espacial. Seqüências e progressões. Matrizes e Determinantes. Sistemas 
Lineares. Análise Combinatória. Matemática Financeira: Juros simples e compostos, juros e funções. Trigonometria: no triângulo 
retângulo e triângulos quaisquer. Geometria Analítica: ponto e reta, circunferência, secções cônicas. Estatística: termos de uma 
pesquisa estatística, Representação Gráfica, medidas de tendência central, medidas de dispersão, testes de significância. 
Polinômios e Equações Algébricas. Noções de limites, derivadas e integral. e conteúdos do item 4.1.3. 
 

63 - Professor Língua Portuguesa 

Compreensão e interpretações de textos. - Denotação e Conotação; - Sistema ortográfico vigente: emprego das letras e 
Compreensão e interpretações de textos. - Denotação e Conotação; - Sistema ortográfico vigente: emprego das letras e 
acentuação gráfica; - Classes de palavras e suas flexões; Processo de formação de palavras; - Verbos: conjugação, emprego dos 



 
tempos, modos e vozes verbais. - Concordância Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal; - Emprego do acento indicativo da 
crase; -  Colocação dos pronomes átonos; - Emprego dos sinais de pontuação; - Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, 
paronímia, polissemia; - Literatura Geral e Brasileira; - Funções sintéticas de termos e de orações. Processos sintáticos: 
subordinação e coordenação Linguagem Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica; 
Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Fonética, Classe, Estrutura e 
Formação de Palavras.   Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, Linguagem Figurada. Vícios 
de Linguagem, Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras,  Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas 
de tratamento; Interpretação de textos;  Versificação. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia. Literatura 
Brasileira, suas escolas e  seus escritores. Funções da Linguagem e conteúdos do item 4.1.3. 
 

64 - Professor Sala de Recursos Multifuncional 

Aptidão para lidar com crianças. Executar atividades de apoio às atividades do estabelecimento educacional. Atendimento 
Educacional Especializado, Noções de educação especial e inclusão, deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação. Conhecimento sobre equipamentos (Televisão, aparelho de DVD, scanner, computadores, 
impressoras);  mobiliário adaptado;  jogos pedagógicos adaptados ou não;  recursos específicos (reglete, punção, engrossadores 
de lápis, entre outro Atender as demais atribuições inerentes ao cargo ou previstas na legislação ou nos regimentos; e demais 
serviços afins e/ou compatíveis com a área de atuação; Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à 
função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos. Desenvolver atividades recreativas e educacionais. Executar atividades 
de apoio às atividades do estabelecimento educacional; Atender as demais atribuições inerentes ao cargo ou previstas na 
legislação ou nos regimentos; e demais serviços afins e/ou compatíveis com a área de atuação; Executar outras atividades 
correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos. Regras de comportamento no 
ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário 
com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de 
trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de 
materiais sob sua responsabilidade; Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia e conteúdos do item 4.1.3. 
 

65 - Segundo Professor 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA e EDUCAÇÃO ESPECIAL, RECNEI, Currículo Escolar: sentido amplo e especifico, planejamento 
curricular, interdisciplinaridade, diversidade;Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de 
conceitos científicos, mediação professor-aluno,plano de aula, procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Avaliação da 
aprendizagem: conceitos e procedimentos; - Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; -Regras de comportamento no 
ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário 
com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de 
trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de 
materiais sob sua responsabilidade; Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia e conteúdos do item 4.1.3. 
 

66 e 67 - Monitor de Esportes 

Benefícios da prática de esportes. Contextualização sócio–cultural da prática desportiva. Lazer. O corpo e o lúdico. Políticas 
Públicas (lazer e esporte). Atividades de recreação e lazer.  Compreensão do desenvolvimento motor. Legislação esportiva. 
Lesões esportivas. Segurança Esportiva. Treinamento desportivo. “Primeiros socorros.” Regulamentos e regras;  Regras das 
Modalidades Esportivas. Súmula.  Composição e organização de uma equipe. Jogos e Brincadeiras Esportivas. Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA; Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Constituição Federal - 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e 
Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; 
Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de 
trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a 
pratica do dia a dia. Lei Orgânica do Município de Monte Castelo. Estatuto do Servidor Público de Monte Castelo. e outras 
conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades que o mesmo exige. e conteúdos do item 4.1.3. 
 

68 - Treinador de Atletas 

O treinador na formação de atletas: Aspectos fundamentais. Principais qualidades e comportamento do treinador.  Relação 
treinador-atleta e o treinador como líder. . O treinador como motivador.  Dimensão educacional do esporte.  Regras das 
Modalidades Esportivas . Súmula.  Composição e organização de uma equipe.  Preparação de uma equipe para o jogo. Plano de 
jogo. Treino final. Táticas defensivas e ofensivas aplicadas a cada sistema de jogo. Treinamento técnico-tático e preparação física. 
Emergências, acidentes e lesões dos exercícios físicos. Históricos Conceitos e generalidades. Conhecimento teórico prático das 
modalidades esportivas. Treinamento desportivo geral. Treinamento Ideal. Conceitos básicos de musculação. Teoria e prática da 
flexibilidade. Biologia do esporte. Condicionamento físico e saúde. Preparação física. Tratado de fisiologia do exercício. 
Condicionamento físico, legislação, metodologia, métodos gímnicos, organização e pedagogia. Fundamentos, regras 
equipamentos e instalações utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e 
voleibol. Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica. Fisiologia do esforço e socorros de urgência. LEGISLAÇÃO: 
Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 8.069, de 13 de junho de 1990). L ei de Diretrizes e Bases 
da Educação, de 20 de dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. Regras do Edital do Concurso  001/2011. Noções de ética e cidadania, Informática 
básica, Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Monte Castelo. Outras atividades inerentes as atribuições do cargo. e conteúdos do 
item 4.1.3. 



 
 
 
4.1.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DEMAIS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
 
69 - Administrador  de Finanças Públicas 

Teoria Geral de Administração: principais correntes, idéias e principais críticas; Introdução à Teoria Geral da Administração: 
antecedentes históricos da Administração; Administração: história e teorias contemporâneas; Administração moderna; desafios da 
administração moderna; Planejamento: fundamentos, tomada de decisões, planejamento estratégico: Organização: fundamentos, 
responsabilidade, autoridade e delegação. Influência: influência e comunicação, liderança, motivação, grupos e cultura 
organizacional: Controle: princípios, tecnologia da informação: Competitividade: qualidade e inovação. Recursos Humanos: 
Gestão de Pessoas: conceitos, evolução histórica, desafios, o profissional de gestão de pessoas: recrutamento e seleção: 
treinamento, desenvolvimento e educação, avaliação de desempenho, cargos e salários e carreiras, motivação, liderança e 
negociação. Administração Pública; Reforma da Administração Pública. Noções básicas de Administração. Gestão Pública,  
Técnica de elaboração e implementação de projetos organizacionais. Finanças: Políticas de Administração de recursos a curto 
prazo. Ciclos operacional e financeiro; necessidade de capital de giro; capital de giro e saldo de tesouraria. Administração do 
disponível. Fluxo de caixa. Administração dos valores a receber. Administração de Estoques. Administração da Produção: papel 
estratégico e objetivos da produção. Estratégia da produção. Projeto em gestão da produção. Projeto de produção e serviços. 
Projeto da rede de operações produtivas. Tecnologia de Processo. Planejamento e controle de capacidade. Planejamento e 
controle de estoques. Planejamento e controle da cadeia de suprimentos. Visão sistêmica da administração contemporânea. 
Estrutura organizacional: centralização, descentralização, delegação. Ambiente organizacional sistemas e métodos 
administrativos: análise, planejamento e informações gerenciais. Administração de compras públicas; contratos e licitações. 
Administração de recursos humanos. Finanças públicas. Administração orçamentária e o orçamento público. Gestão pública: 
técnicas, princípios e legislação pertinente. Técnica Legislativa LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988.; Consolidações das Leis Trabalhistas – CLT; Lei 4.320,  Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei das Licitações 8666/93; Lei que 
instituiu a licitação na modalidade de pregão (Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 Regras do Edital do Concurso  001/2011. 
Noções de ética e cidadania, Informática básica, Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Monte Castelo. Outras atividades inerentes 
as atribuições do cargo. 
 

70 - Assistente de Recursos Humanos 

Descrição e análise de cargos, conceitos, finalidades, elaboração e utilização. Recrutamento, conceito, finalidade, tipos e técnicas. 
Seleção, conceito, finalidades, técnicas. Treinamento, conceito, finalidade, levantamento de necessidades, programação, 
execução e acompanhamento. Benefícios sociais, conceito, tipos, custo de benefícios, plano de benefícios. Avaliação de 
desempenho, conceito, finalidade, métodos, planos de avaliação de desempenho. Política salarial, conceito, finalidade, pesquisa 
salarial e estudos da curva salarial. Classificação de cargos, conceito, especificação de classe, constituição de classe, 
diferenciação e importância de cargos e elementos para constituição de classe. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL: 
Planejamento Estratégico; Planejamento Tático; Planejamento Operacional; Diagnóstico Estratégico: Análise Ambiente Externo e 
Análise Ambiente Interno; Identidade Organizacional: Visão, Missão, Valores e Stakeholders, Estratégias, Balanced Scorecard - 
Gestão para Resultados, Governança Corporativa. Recrutamento e Seleção de Pessoal; Cargos e Salários; Avaliação de 
Desempenho; Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal.  Rotina de admissão do empregado;  Rotina de permanência do 
empregado na empresa;  Rotina da folha de pagamento; Encargos incidentes sobre a folha de pagamento; Perfil Profissiográfico 
Previdenciário - PPP; Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT. Segurança e medicina do trabalho; 
Comissão interna de prevenção de acidente do trabalho; Fiscalização do trabalho; Terceirização;  Vínculo empregatício; Contrato 
de trabalho; Jornada de trabalho; Salário; Horas extras; 13º salário e médias adicionais; Férias normais e férias coletivas;  INSS; 
Participação nos lucros e resultados das empresas; Acidente de trabalho. Rescisão de contrato de trabalho; Comunicação de 
dispensa; Aviso prévio; Formas de rescisão de contrato de trabalho; Aspectos da justa causa na rescisão contratual, Modalidades 
de contrato de trabalho; Contrato por prazo determinado; Parcelas devidas; Estabilidade provisória; Quadro de incidências. 
Técnica Legislativa.  LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.; Consolidações das Leis Trabalhistas 
– CLT; Regras do Edital do Concurso  001/2011. Informática Básica, Noções de ética e cidadania, Informática básica, Lei Orgânica 
e Estatuto do Servidor Monte Castelo. Outras atividades inerentes as atribuições do cargo. 
 

71 e 72 - Assistente Social 

Código de ética profissional do assistente social. Conhecimentos básicos da legislação inerente aos serviços de assistência social 
na administração municipal, conforme consta da Constituição Federal, na Lei Orgânica da Assistência Social, no Estatuto da 
Criança e do Adolescente e na legislação municipal específica para a assistência social; atuação dos conselhos municipais cuja 
instituição e atribuições sejam voltadas a atividades sociais; noções inerentes aos programas de assistência social pública, junto 
aos idosos, às crianças; conhecimentos das estruturas públicas de assistência social; atividades possíveis de execução junto às 
comunidades, objetivando melhorias de qualidade de vida dos indivíduos; conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do 
conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais.  Lei Orgânica da Assistência Social, 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Estatuto da Criança e do Adolescente. Medidas sócio-educativas, reinserção social, 
liberdade assistida e prestação de serviços. Direitos Humanos éticos e cidadania: Lei nº. 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei 
Maria da Penha). Declaração dos Direitos Humanos  ECA; ) LOAS;  SUS;) Código de Ética; Lei de Regulamentação da profissão 
do Assistente Social; Política Nacional do Idoso;  Estatuto das Pessoas com Deficiência.  Sistema único de Assistência Social – 
SUAS, Programas, serviços e metodologia do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS,  Programas, serviços e 
metodologia do centro de referência especializado de Assistência Social – CREAS. Noções de Informática Básica; Noções de 
Hierarquia e relações humanas no trabalho e noções de segurança e equipamentos de segurança no trabalho; Noções de 



 
Primeiros Socorros, Informática Básica, Noções de ética e cidadania, Informática básica, Lei Orgânica e Estatuto do Servidor 
Monte Castelo. Outras atividades inerentes as atribuições do cargo. 
 

73 – Contador 

Contabilidade Pública e Privada, Código de ética da profissão, terminologia dos conceitos. Constituição Federal; Lei Federal n° 
4.320, de 17 de março de 1964; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei das Licitações 8666/93; Lei que instituiu a licitação na 
modalidade de pregão (Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002); Planejamento Estratégico; Generalidades Contábeis;  
Correspondência Oficial; Código Tributário Nacional; Técnica Legislativa; Código Tributário Municipal e  informática básica, 
internet, editor de texto e planilhas;Noções de contabilidade pública; Teoria Geral da Administração;  Fundamentos da Economia, 
Análise das Demonstrações Financeiras; - estatística, matemática financeira.- Instituições de Direito Público e Privado;- Direito 
tributário; direito administrativo; contratos e obrigações - análises de demonstrações financeiras- Orçamento e Contabilidade em 
Entidades Governamentais; Contabilidade fiscal e tributária;- Controladoria de Gestão; auditoria pública; perícia contábil e 
arbitragem E  outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. Informática Básica, Noções de ética e cidadania, Informática 
básica, Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Monte Castelo. Outras atividades inerentes as atribuições do cargo. 
 

74 – Enfermeiro 

Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica; Esquema de vacinação – controle de doenças 
sexualmente transmissíveis. Orientação à gestantes no pré-natal. Precauções Universais, desinfecção e uso de aparelhos e 
utensílios. Saúde Pública e saneamento básico. Conhecimentos sobre:. Hipercalcemia. Cianose, Tuberculose pulmonar e seu 
tratamento, Pneumonias. Varises esôfago – gástricas. Rubéola;. Alcalose respiratórias. Parada circulatória. Menigite, Causas de 
mortalidade infantil, Generalidades e conceitos fundamentais; As atribuições do profissional da categoria, Conhecimentos das 
técnicas de enfermagem (fundamentos de enfermagem, Normas de biossegurança, Assistência à saúde do adulto (problemas 
respiratórios, cardiológicos, diabetes mellitus, hipertensão arterial,  Assistência à saúde da mulher,(pré-natal, preventivo do câncer 
do colo de útero e mama, planejamento familiar,  Assistência à saúde da criança e do adolescente, Assistência a saúde mental, 
Assistência ao paciente hospitalizado, Precauções universais, desinfecções de utensílios. Saúde Pública; Sistema a único de 
Saúde – SUS – princípios e diretrizes, Noções de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis  , Equipe de saúde e 
equipe de enfermagem, Programa da saúde da família – estratégia de reorientação do modelo assistencial, Esquema de 
vacinação – doenças parasitárias;Métodos contraceptivos;Rotinas Básicas: Pressão arterial – Temperatura; Acomodação de 
pacientes ao leito, Locais e forma de administração de remédios, aparelhos e utensílios. Verificação de trabalho de parto, 
Sintomas em parada cardio-respiratória,  choque circulatório; Doenças sexualmente transmissíveis, tipos, forma de contágio e 
prevenção, Unidades de transformação ( g, mg, l, ml e cm3, Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa 
científica, Administração e Planejamento do Serviço de Enfermagem. Constituição Federal – na parte relacionada ao SUS, NOB 
96. Informática Básica, Noções de ética e cidadania, Informática básica, Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Monte Castelo. 
Outras atividades inerentes as atribuições do cargo. 
 
 

75 - Engenheiro Agrônomo 

Generalidades. Aspectos socioeconômicos das culturas e criações. Políticas Públicas. Noções Gerais de meio ambiente 
sustentável. Horticultura – generalidades, especificidades, espécies, manejo Agroecologia, características das principais escolas, 
correntes da agricultura orgânica (natural, biodinâmica, orgânica, agroecológica); Sociologia Rural: Organização comunitária, 
grupos e difusão de tecnologia; Meio ambiente: Gestão, análise e educação ambiental; Compostagem, biofertilizantes, extratos, 
caldas; Noções de hidrologia, metereologia e climatologia, Sistemas de irrigação e drenagem Receituário Agronômico; Solos: 
Tipos de solos, classes de aptidão em relação as características físico-químicas; Práticas de conservação do solo e da água: 
características, importância, tipos; Noções de manejo dos solos referentes a: adubação verde, rotação de culturas, plantio direto, 
cultivo mínimo, cobertura de solo,  pastagem, reflorestamento. Nomeclatura: comum e cientítica das plantas exóticas e nativas do 
Brasil Doenças e Pragas de ocorrência nas culturas  Interpretação e recomendação de análise de solos para macro e micro 
nutrientes (Rolas – rede oficial de laboratórios de análise de solo) Noções sobre criação e raças de: bovinos de corte, de leite, 
suinocultura, avicultura, ovinocultura, piscicultura e apicultura.   Análise do solo para avaliação de fertilidade; Calagem adequada 
nos solos; Conservação do solo; Principais doenças das culturas da região. Princípios básicos de controle de doenças das 
plantas. Código Florestal 4.771/65; Lei Federal 5.194/66; Metodologia de Comunicação e Extensão Rural; Bovinocultura; 
Moliponicultura; Piscicultura; Características das Culturas Regionais; Noções básicas para Licenciamento Ambiental e Instruções 
Normativas da FATMA (IN 08; IN 11; IN 15; IN 22; IN 28; IN29; IN30; IN 38; IN 43); Projetos de Crédito Rural (Pronaf e Agricultura 
Empresarial); Noções de Nutrição e Fisiologia Vegetal; Princípios de Agroecologia Classificação e conservação dos solos em SC; 
Programa Zoneamento Ecológico-Econômico. Lei Federal n. 7.802/1989; Decreto Federal n. 4.074/2002; Lei Estadual n. 
11.069/1998; Decreto Estadual n. 1.900/2000. Informática Básica, Noções de ética e cidadania, Informática básica, Lei Orgânica e 
Estatuto do Servidor Monte Castelo. Outras atividades inerentes as atribuições do cargo. 
 

76 - Engenheiro Civil 

Generalidades  e curiosidades - conceitos técnicos constantes do código de Postura do Município e demais legislação para o 
exercício  do cargo; Forma de procedimentos e execução para solucionar problemas envolvendo: Embargo, Habite-se, 
Afastamento, Infrações diversas e suas penalidades; Noções sobre construção (Piso, telhado, teto, paredes, isolamento proteção  
de edifícios, concretagem, esquadrias, pavimentações, saneamento básico, drenagem, proteção de edifícios., área, capacidade 
em m3,  materiais de construção Legislação pertinente -  Áreas correlatas da engenharia civil – campo de atuação – atribuições 
Aspectos históricos, sociais, culturais, econômicos, humanísticos e políticos da engenharia.  - Estruturas de Concreto Armado; - 
Construção Civil; - Estradas;- Estruturas de Aço e Madeira;- Teoria e/ou Estabilidade das Construções; Saneamento;- Geologia e 



 
Mecânica dos Solos;- Hidrologia e Hidráulica;- Materiais de Construção Civil;- Desenho Técnico;- Higiene e Segurança do 
Trabalho;- Fundações e Obras de Terra;- Topografia;- Pontes.- Instalações Elétricas.- Fiscalização de obras; Medição, aplicação 
de recursos, controle de materiais e estoques, análise de contratos para execução de obras. Projetos civis; Arquitetônico; 
Estruturais (em madeira, aço e concreto). Projetos de fundações: Tipos de fundações suas aplicações e execução das mesmas. 
Projetos e execução de instalações elétricas e Hidraúlicas em canteiros de obras e edificações (inclusive noções de segurança). 
Planejamento Urbano e Regional; Planejamento de Engenharia de Infra-Estrutura, Projetos Dimensionamentos e execução de 
obras de Saneamento Básico; Alvenaria; Revestimento; Pinturas e pisos (tipos, aplicações e execução). Especificação de 
materiais e serviços. Orçamentos: Composição de custos e quantitativos de materiais. Elaboração de cronogramas físico-
financeiros. Canteiros de obras; construção e organização. Execução de estruturas em concreto, madeira e aço (inclusive noções 
de impermeabilização de calhas e telhados). Execução de instalações de água, esgoto, eletricidade e telefone. Noções de 
tratamento de esgotos, construção de fossas sépticas, sumidouros e valas de infiltração (segundo normas da CPRH). Noções de 
projetos e execução de pavimentos graníticos (paralelepípedos). Vistorias e elaboração de laudos. Planejamento e elaboração de 
orçamentos públicos.. Conhecimentos de AutoCAD, Código de ética do profissional e  outros conceitos inerentes as atribuições do 
cargo. Lei da regulamentação da Profissão- Código de Obras e Posturas do Município.- Plano Diretor do Município. Informática 
Básica, Noções de ética e cidadania, Informática básica, Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Monte Castelo. Outras atividades 
inerentes as atribuições do cargo. 
 

77 - Engenheiro Florestal 

Características econômicas, sociais e políticas. Atualidades e generalidades; Desempenhos da produção florestal – panorama 
mundial e nacional; Produção e mercado de produtos florestais em SC e Brasil; Política, legislação e desenvolvimento florestal 
Perspectivas para o setor de base florestal; Semeadura, plantio, condução, manejo, desrama, desbaste; Características sobre 
condução de viveiros; Características sobre nativas do Brasil, sobre espécies exóticas utilizadas no Brasil; Código Florestal 
Brasileiro;   Sistema Nacional do Meio Ambiente - Lei Federal 6.938/81;  Sistema de Gestão Ambiental – ISSO 14.001/4; 
Legislação Florestal - Lei Federal 4.771/65 e alterações; Legislação Ambiental - Lei Federal 9.605/98 e Lei Estadual (SC) 
14.675/09; 5. Sementes e Viveiros Florestais; 6. Reflorestamento; 7. Silvicultura Urbana;. Proteção Florestal;. Extensão Florestal; 
Economia Florestal;. Recuperação de Áreas Degradadas; Legislação Profissional (Lei 5194/66).  Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988.;,  Lei de Responsabilidade Fiscal; Noções de ética e cidadania, Informática básica, Lei Orgânica e 
Estatuto do Servidor Monte Castelo. Outras atividades inerentes as atribuições do cargo. 
 
78 – Bioquímico 

Reações Químicas; História da Bioquímica; Proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucléicos e outras biomoléculas, Química 
orgânica e físico-químico; Processos biológicos; Conceitos  sobre substâncias químicas, sua formação e reações; Metodologia 
utilizada para caracterizar: Sta pHylococcus  saprophyticus Parasitores – Nefrite aguada; Neisseria gonorrhoeae,  Candida 
albicans, Stretococcus agalactie, Febre tifóide, Vibrio chonerae, Tuberculose – anemia, VHS, Quadros infecciosos agudos, Formas 
de coleta, Secreção vaginal, Urina em crianças, Parazitose, Animais Peçonhentos, Micologia, Hematologia, Urinálise, Hormônios, 
Defesa do Organismo, Metabolismo e anatomia dos órgãos, Doenças em Geral, Vitaminas, Exames laboratoriais, Protozooses, - 
Reações químicas que ocorrem em todos os seres vivos. – Enzimas, - Diástase, - grandes pesquisadores como Wohler, Liebig, 
Pasteur e Claude Bernard, Cromatografia, a difracção de raios X, marcação por isótopos e o microscópio eletrônico, - moléculas e 
rotas metabólicas das células, como a glicólise e o ciclo de Krebs,    - bioquímica, genética e biologia molecular, Informática 
Básica, Noções de ética e cidadania, Informática básica, Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Monte Castelo. Outras atividades 
inerentes as atribuições do cargo. 
 

79 – Fisioterapeuta 

Fundamentos e história da fisioterapia no Brasil e no mundo. Atualidades sobre fisioterapia no Brasil e no mundo.Anatomia e 
fisiologia humana.Fisioterapia Geriátrica. Fisioterapia aplicada às condições Gineco-obstétricas e Pediátricas. Fisioterapia em 
Ortopedia e Traumatologia. Fisioterapia Reumatológica. Fisioterapia Neurológica. Fisioterapia Desportiva e Preventiva. 
Fisioterapia Cárdio-Respiratório: Nível ambulatorial; Nível hospitalar (clínico e cirúrgico). Recursos Fisioterapêuticos. Métodos de 
Graduação de Força Muscular em Provas Manuais de Função Muscular. Avaliação Funcional: Cinesiologia; Bases de Métodos e 
Técnicas de Avaliação Fisioterapêutica. Diagnóstico, terapia e prevenção de: DORT – Distúrbios Osteomusculares relacionados 
ao Trabalho; LER – Lesões por Esforços Repetitivos; Patologias relacionadas à coluna vertebral; Doenças do Aparelho  
Respiratório.  -    Fisioterapia Geral.  Informática Básica, Noções de ética e cidadania, Informática básica, Lei Orgânica e Estatuto 
do Servidor Monte Castelo. Outras atividades inerentes as atribuições do cargo. 
 

80 e 81 – Fonoaudiólogo 

Anatomia, Fisiologia, Avaliação e principais alterações do aparelho fonador, Alterações Oro-miofuncionais, Alterações vocais, 
avaliação da voz e terapia fonoaudiológica, Bases anatômicas e fisiológicas, avaliação e terapia da linguagem e da fala, Teorias 
de aquisição da linguagem, Audiologia, Anatomia e fisiologia da audição e avaliação auditiva, Compenentes do Apareclho , 
Estomatognático, Músculos cutâneos do crânio e da face, Outros músculos, Hábitos viciosos bucais, Articulações, Região motora 
pré-rolândica – e pós rolândia, Noções básicas de informática, Informática Básica, Noções de ética e cidadania, Informática 
básica, Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Monte Castelo. Outras atividades inerentes as atribuições do cargo. 
 

82 e 83 - Médico Clínico Geral 

Epidemiologia, Fisiopatologia, Diagnóstico, Clínica, Tratamento e Prevenção das Doenças Cardiovasculares: - Insuficiência 
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmia-cardíaca, doença reumática, aneurisma da aorta, insuficiência arterial periférica, 



 
tromboses venosas, hipertensão arterial, choque, cardiopatia isquêmica. Pulmonares: Insuficiência respiratória aguda, bronquite 
aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumonia 
intersticial, neoplasias. Do Sistema Digestivo: Gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, 
hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular dos cólons, tumores 
dos cólons. Renais: Insuficiência renal aguda e crônica, glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos e dos sistemas ácido/base 
e metabólicos. Sistema Endócrino: Hipovitaminoses, desnutrição, diabetes Melitus, anemias, hipotireodismo, hipertireoidismo, 
doenças de hipófise, leucopenia, anemias hipocromica e microcística, anemia aplástica, obesidade, dislipidemias. Hematológicas: 
Distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão, desnutrição. Reumatológicas: Osteoartrose, doença 
reumatóide juvenil, gota, lúpus eritemtoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do colágeno, febre reumática. Neurológicas: Coma, 
cefaléias, eplepsia, acidente vascular cerebral, meningite, neuropatias periféricas, encefalotopatias. Psiquiátricas: Alcoolismo, 
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânicos, depressão, ansiedade. Infecciosas: Sarampo, varíola, rubéola, poliomielite, 
difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, 
esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, 
infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: Escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de 
contato, onicomicosas, infecções bacterianas, hanseníase, micoses superficiais. Imunológicas: Anafilaxia, doença do soro, edema 
angineurótico, urticária. Ginecológicas: Doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, 
intercorrências no ciclo gravídico. Antibiocoterapia Febre de origem indeterminada Enfermidades bucais Acidentes por animais 
peçonhentos Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde no Brasil - SUS : princípios, diretrizes, controle social, 
planejamento. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Biossegurança no trabalho: 
técnicas, acondicionamento e esterilização do instrumental, técnicas de desinfecção do ambiente, doenças ocupacionais, 
antiséptica, desinfetantes, acidentes de trabalho e sua prevenção. AIDS. Humanização do Atendimento. “Prevenção às Drogas”, 
Saúde do Homem. - Noções Básicas sobre Saúde e Saneamento: Saúde física, mental e social; Higiene na prevenção das 
doenças; Necessidades nutricionais; Amamentação; Medidas profiláticas (tipos de vacinas e soros); Importância da Imunidade e 
tipos de Imunidade; Tipos de doenças adquiridas; Vírus e principais viroses; Bactérias patogênicas (principais doenças 
bacterianas); Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças parasitárias; Epidemiologia (epidemia, endemia e pandemia); 
Qualidade de vida (prevenindo a hipertensão e a diabete); Planejamento familiar (métodos contraceptivos); Noções de primeiros 
socorros; SUS (Sistema Único de Saúde) – importância e finalidades – Lei Federal 8.080/90; Lei  nº 11.350/2006.PSF (Programa 
Saúde da Família) – objetivos, método de trabalho, expectativas, saúde da mulher, saúde do idoso; - Código de Ética Profissional; 
- Humanização do atendimentos - Lei  Federal 8.080/90 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS; 1. PRINCÍPIOS, DIRETRIZES, LEIS E 
REGULAMENTAÇÃO; .2. PACTO PELA SAÚDE EM 2006; .3 RESPONSABILIDADE SANITÁRIA DAS INSTÂNCIAS GESTORAS DOS SUS. 
. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF;  PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PAC.  Noções básicas de informática, 
Informática Básica, Noções de ética e cidadania, Informática básica, Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Monte Castelo. Outras 
atividades inerentes as atribuições do cargo. 
 

84 - Médico Ginecologista 

Propedêutica Clínica ginecológica e Obstetrícia; Modificações do organismo materno determinadas pela gravidez; Pré-Natal: 
Aspectos clínicos, nutrição, cuidados de higiene e estética. Nutrição e vacinação na gestante; Uso de drogas na gravidez e 
lactação; Evolução do aparelho genital feminino e fisiologia de ciclo menstrual; Embriologia, Morfologia e Fisiologia Placentária; 
Endocrinologia do ciclo Grávido-Puerperal; Prática Tocomática: Bacia, Feto e relação uterofetais; Prática Tocomática; Mecanismo 
do Parto; Contrabilidade uterina - avaliação clínica instrumental de seus parâmetros; Fases clínicas do parto; Assistência ao Parto 
Normal. Puerpério Normal e Lactação; Anticoncepção; Hemorragia da gestação: Nidação ovular: Aborto: Prenhez Ectópica; 
Neoplasias Trofoblásticas Gestacionais: Placenta Pélvica deslocamento da placenta normalmente inserida: Rótula Uterina. 
Propedêutica da avaliação de unidade feto-placentária em gestão de alto risco: Clinica e dosagens laboratoriais: Líquido 
Amniótico: Monitorização Pré e Intra Parto: Ultra-Sonografia em Ginecologia e Obstetrícia. Gestação de alto risco - patologia da 
gestação: Trabalho de parto Prematuro: Gravidez Prolongada: Poli e Oligohidramnio: Amniorrexe: Morte fetal intra-utero; Embolia 
Amniótica. Doenças Concomitantes com a gravidez cardiopatia, hipertensão crônica, isoimunização; diabetes, tireodiopatias e 
infecções. Distócias; feto-anexial e do trajeto (óssea e partes moles): Funcional. Prática Tocomática: Fórceps; vácuo extração; 
versões e extrações pélvica; Embriotomias. Operações Cesarianas. Puerpério Patológico. Infecções e infestações com ginecologia 
e obstetrícia. fisiopatologia da Estática Pélvica e Incontinência Uterina de Esforços. Endocrinologia Ginecologia: Alterações 
Menstruais. Climatério. Esterilidade e Infertilidade Conjugal. Mastologia: Mastopatias Tumorais e não tumorais. Propedêutica em 
Ontologia Ginecológica. Citopatologia em Ginecologia e Obstetrícia. Patologias Tumorais Benignas e Malignas do corpo uterino. 
Patologias tumorais benigna e malignas da válvula da vagina. Patologias benignas e malignas do colo uterino. Patologias tumorais 
benigna e maligna dos anexos uterinos. Programa de Saúde da Mulher no Ministério da Saúde. Política de Saúde no Brasil. 
Sistema Único de Saúde (SUS). Municipalização da Saúde.. Indicadores de Saúde Gerais e Específicas. - Código de Ética; - 
Humanização do atendimentos. Noções de ética e cidadania, Informática básica, Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Monte 
Castelo. Outras atividades inerentes as atribuições do cargo. 
 

85 - Médico Pediatra 

Ações Básicas de Saúde – Aleitamento materno.- Imunizações preventivas. Terapia de reidratação oral. Crescimento e 
desenvolvimento. Infecções respiratórias agudas. - Adolescência – Crescimento físico e desenvolvimento normal e variações. 
Imunizações. DST e vulvovaginites. Contracepção.  Abuso de drogas. - Alergia e Imunologia – Urticárias.  Farmacodemias. 
Imunodeficiências, rinite e asma. - Cardiologia – Cardiopatias congênitas. - Insuficiência cardíaca. Miocardite. Endocardite. - 
Dermatologia – Eczemas. Infecções bacterianas, fúngicas e viróticas. Zoodermatoses. Estrófulo. - Emergência – Violência. 
Intoxicações agudas. Queimaduras. Choque. Iatrogenias. - Endocrinologia – Hipotireoidismo e hipertireoidismo. Hiperplasia 
adrenal congênita. Nanismo. Diabete. Puberdade precoce. - Genética – Síndrome de Down. Erros inatos do metabolismo.  
- Gastroenterologia e Hepatologia – Diarréia aguda e crônica. Malformações congênitas. Abdome agudo. Obstrução intestinal. 
Refluxo gastroesofágico. Hepatites. Abscesso hepático. Colestase. Constipação intestinal. Síndrome de malabsorção. Doença 



 
celíaca. - Hematologia e Oncologia – Anemias carenciais e hemolíticas. Púrpuras. Leucemias. Linfomas. Hemofilias. 
Hemoglobinopatias. Tumor de Wilms. Neuroblastoma.Retinoblastoma.Tumores ósseos. - Infectologia e Parasitologia – Sarampo. 
Rubéola. Exantema súbito e eritem infeccioso. Escarlatina. Caxumba. Coqueluche. Difteria. Tétano. Meningoencefalites. Sífilis. 
Monoucleose. Estafilococcias e estreptococcias. Sepse. Osteomielite. Toxoplasmose. Herpes simples. Coxsakioses. Varicela-
Zoster. Citomegalia. SIDA/AIDS. Leptospirose. Dengue. Raiva. Parasitoses intestinais. - Nefrologia e Urologia – Glomerulonefrites. 
Síndrome nefrótica. Pielenofrite. Infecção urinária. Hematúria. Insuficiência renal aguda. Malformações do trato genito-urinário. 
Uretrite. Fimose. Balanopostite. - Neonatologia – Assistência ao recém-nascido na sala de parto. Recém-nascido a termo, 
prematuro e pós-maturo, PIG, AIG, GIG. Asfixia perinatal. Infecções congênitas e adquiridas. Sepse neonatal. Distúrbios 
metabólicos, hematológicos e respiratórios. Patologias cirúrgicas. - Neurologia – Convulsões. Epilepsias. Meningoencefalites. 
Tumor cerebral. Enxaqueca. Acidente vascular cerebral. Traumatismo crânio-encefálico. Coma. - Nutrição Infantil – Alimentação 
da criança no primeiro ano de vida. Desnutrição. Metabolismo hidroeletrolítico. Desidratação. Distúrbios do equilíbrio ácido-base. 
Disvitaminoses. - Ortopedia – Luxação congênita do quadril. Escoliose e cifose. Osteocondroses. - Pneumologia – Infecção 
respiratória aguda: amigdalite, sinusite, otite, epiglotite, laringites, bronquiolite. Traqueobronquites. Pneumonias. Abscesso 
pulmonar. Derrame pleural, pneumotórax, Fibrose cística. Tuberculose. Reumatologia – Artrite reumatóide juvenil. Febre 
reumática. Colagenoses. Vasculites. Doença de Kawasaki. - Constituição Federal no que diz respeito à saúde. - Código de Ética;- 
Humanização do atendimentos. Noções de ética e cidadania, Informática básica, Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Monte 
Castelo. Outras atividades inerentes as atribuições do cargo. 
 

86  e 87 - Médico Psiquiatra 

Farmacologia das drogas psiquiátricas; depressão; distúrbio bipolar; psicoses; desordens de ansiedade; fobias; alterações 
psicossexuais; desordens de personalidade; distúrbios do sono; abuso de drogas e outras substâncias; demência. Conceituação 
de normal e patológico e sua aplicação no campo da Saúde Mental. Psiquiatria Geral: conceitos de psicopatologia clássica, 
diagnóstico psiquiátrico, clínica psiquiátrica e suas particularidades nos Serviços Públicos, mecanismos psicodinâmicos, principais 
modelos de patologia mental, manejo e visão crítica do CID-10. Psicofarmacologia: conceitos básicos. Mecanismos de ação dos 
psicofármacos: indicações, contra-indicações clínicas. Equipamentos que compõem rede substitutiva aos manicômios. Conceito 
de reabilitação psicossocial e suas aplicações. Programa de Saúde da Família e articulação deste com a Saúde Mental. Atenção 
básica em Saúde Mental. Noções de ética e cidadania, Informática básica, Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Monte Castelo. 
Outras atividades inerentes as atribuições do cargo. 
 
 

88 - Médico Veterinário 

Disciplinas básicas de graduação em medicina veterinária (curricular básica); Clínica médico-cirúrgica veterinária; Doença 
infectocontagiosas dos animais domésticos; Epidemiologia e saúde pública veterinária; Farmacologia e terapêutica  
médicoveterinária; Fisiologia dos animais domésticos; Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal; Legislações sanitárias 
(federal e estadual/SC); Microbiologia e imunologia; Nutrição animal; Parasitologia médico-veterinária; Patologia médico-
veterinária; Reprodução e fisiologia da reprodução animal; Toxicologia; Zoonoses; Zootecnia; Específico: Ações de vigilância em 
saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental), Agravos à saúde provocados por alimentos (intoxicações e infecções); Higiene e 
higienização de estabelecimentos e de alimentos; Medidas de controle urbano de animais de fauna sinantrópica; Medidas de 
controle urbano de animais domésticos; Bioestatística; Legislação do SUS. Noções de anatomia, fisiologia, patologia, clínica e 
cirurgia veterinária de animais domésticos; Epidemiologia geral e aplicada. Conceitos de bioestatística; Principais doenças de 
importância em saúde pública animal: controle, prevenção e diagnóstico; Doenças de notificação obrigatória (OIE); Programas da 
Área Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Diagnósticos laboratoriais: principais técnicas oficiais, seus 
princípios e colheitas de material para diagnóstico; Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (legislação 
vigente). BPF, PPOH e APPCC; Intoxicações e toxi-infecções alimentares; Legislação sobre exercício da profissão, Código de 
ética da profissão. Noções de ética e cidadania, Informática básica, Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Monte Castelo. Outras 
atividades inerentes as atribuições do cargo. 
 

89 – Odontólogo 

- História da odontologia no Brasil e no Mundo - Bioquimica, Anatomia Odontologica ,Biosseguranca em Odontologia, Imunologia, 
Introducao a Saude Coletiva, Psicologia Aplicada a Odontologia, Genetica e Evolucao – Odontologia, Biologia Celular, Tecidual e 
Embriologica Bucal I, Microbiologia Odontologica, Patologia Bucal, Fisiologia Humana – Odontologia, Materiais Odontologicos, 
Radiologia Odontologica e Imaginologia, Dor Buco-Facial, Dentistica Operatoria, Semiologia Aplicada, Anestesia e Emergencias 
Medicas, Farmacologia Odontológica, Oclusao Dentaria e Disfun. Temporomandibulares Organização dos serviços de saúde no 
Brasil - SUS : princípios, diretrizes, controle social, planejamento. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária. - Doença periodontal, carie, endodontia, cirurgia, atendimento de pacientes especiais e próteses. 
Humanização no atendimento.  - SUS (Sistema Único de Saúde) – importância e finalidades – Lei Federal 8.080/90; Lei  nº 
11.350/2006. PSF (Programa Saúde da Família) –- Constituição Federal no que diz respeito à saúde. Noções de ética e cidadania, 
Informática básica, Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Monte Castelo. Outras atividades inerentes as atribuições do cargo. 
 

90 e 91 – Psicólogo 

Teorias da Personalidade. Psicoterapia Breve. Psicologia Hospitalar. Fundamentos de Psicopatologia. Entrevista psicológica, 
Anamnese. Neuroses, Psicoses. Drogadição. Psicologia e Morte- Tanatologia. Ética Profissional. Recrutamento e Seleção de 
Pessoal. Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal. Avaliação de Desempenho. Descrição e Análise de Cargos. Motivação. 
Liderança nas Organizações. Diagnóstico Institucional. Pesquisa de Comportamento. O Papel do Psicólogo nas Áreas de Saúde, 



 
no Trabalho e Psicologia Organizacional. Grupos nas Organizações: Abordagens, Modelos de Intervenção e Dinâmica de Grupo. 
Ética profissional. Noções de ética e cidadania, Informática básica, Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Monte Castelo. Outras 
atividades inerentes as atribuições do cargo e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades 
que o mesmo exige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO III 
 

REQUERIMENTO 
 

Condição especial para REALIZAÇÃO de provas (escrit a e prática) 
 
 
Eu _______________________________________, portador do documento de identidade nº 
____________________, inscrito no CPF n.º________________ residente e domiciliado a Rua 
___________________________, nº _______ , Bairro ______________________, Cidade 
__________________, Estado ______________, CEP: _______________ , requer a Vossa Senhoria 
condição especial para realização de provas do Concurso Público 01/2011 do Município de Monte Castelo 
conforme assinalado abaixo: 
 

1)  (     ) Prova com ampliação do tamanho da fonte 
      Fonte nº _________ / Letra _________ 
 
2)  (     ) Sala Especial 
     Especificar: 

_________________________________________________________________________________ 

     

_____________________________________________________________________________________ 

 
3)  (     ) Leitura de Prova: 
       
4)  (     ) Outra Necessidade: 
     Especificar: 

_________________________________________________________________________________ 

       

____________________________________________________________________________________ 

 
   

Nestes Termos. 
  Pede Deferimento. 
 
   
 

_________________, ______ de ____________ de 2011. 
 
 (local e data) 

 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Requerente 

 
 
 
 
 



 
 

ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONCURSO PÚBLICO 01/2011 
 

Nome do Candidato: 
 
 
 
 
 

Tipo de Recurso:  
1 – Contra o edital 
2 – Contra indeferimento de inscrição 
3 – Contra Inscrição 
4 – Contra questão da prova 
5 - Contra o Gabarito 
6 – Contra a Pontuação Prova 
7 - outros 

1 – Deferido 
2 – Indeferido 

N.º de Inscrição: Cargo: 
 

N.º da Questão: Data: 

Fundamentação e Refência Bibliográfica:  

 
_____________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 

Local e data _________________._____de ____________ de 2011. 
 
 



 
 

ANEXO V 
FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS -  EDITAL 01/2011 

 
DADOS DO CANDIDATO 

Nome:   
Número da Inscrição:                                    Cargo:  
CPF:                                                                 Identidade: 

 
Venho perante a Banca Examinadora da Prova de Títulos do Concurso 01/2011 da Prefeitura Municipal de Monte 
Castelo/SC, requerer o recebimento dos títulos abaixo relacionados, acompanhados das respectivas cópias, 
devidamente autenticadas. 
Estou ciente de que só serão pontuados os títulos que atenderem a todas as disposições e normas editalícias. 
 

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES  
Nº Ordem  Histórico/Resumo Nº 

Horas 
Pontuação (deixar em branco ) 

Pontuação a ser 
confirmada pela 

banca  
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total de Pontos  (máximo 2,00 pontos)    

Observação: Preencher em letra de forma ou digitar nos campos destinados ao candidato, entregar este formulário juntamente 
com os certificados autenticados, em envelope lacrado, conforme Edital. 
(*) Os títulos deverão ser numerados em sequência de acordo com esta planilha. 
 
OBS. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc...) deverá anexar cópia do documento 
comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuados títulos com nome diferente da 
inscrição e/ou identidade. 
 
Local _________________Data: ____/____/____ 

 

Assinatura do Candidato  


