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ANEXO I 
QUADRO DE VAGAS 

GRUPO: AGENTE OPERACIONAL I 

Nº CARGO 
VENCIMENTO 

BASE 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCOLARIDADE ATRIBUIÇÕES REGIÃO DE LOTAÇÃO 

VAGAS 
IMEDIATAS 

QUADRO DE 
RESERVA 

1 Merendeira 545,00 
40 horas 
semanais 

Fundamental 
incompleto 

Atividades de natureza repetitiva, relacionadas 
ao preparo e distribuição de alimentos. 

Vila Arataú 2 2 

2 Gari 545,00 
40 horas 
semanais 

Fundamental 
incompleto 

Limpeza e conservação de vias urbanas e 
logradouros públicos 

 Zona Urbana 6 4 

Vila Arataú 2 1 

Vila Bom Jardim 2 1 

Vila Nazaré 2 1 

3 Coveiro 545,00 
40 horas 
semanais 

Fundamental 
incompleto 

Executar serviços rotineiros relativos à 
conservação, manutenção e limpeza geral de 
cemitério e executar outras atividades 
correlatas a sua área de atuação. 

Vila Arataú 1 0 

Vila Bom Jardim 1 0 

4 Almoxarife 717,10 
40 horas 
semanais 

Ensino Médio 
Completo e 

conhecimentos 
de Informática 

Receber e organizar materiais em depósitos da 
prefeitura, catalogar entradas e saídas, bem 
como as necessidades de adquirir mais 
produtos. 

 Zona Urbana 1 0 

    5 Jardineiro 545,00 
40 horas 
semanais 

Fundamental 
incompleto 

com 
experiência 

anterior. 

Plantio de árvores e plantas ornamentais; 
manutenção de praças e jardins de órgãos 
públicos. Zona Urbana 0 3 

   6 
Servente de 
Pedreiro 

545,00 
40 horas 
semanais 

Fundamental 
incompleto. 

Fazer serviços gerais; auxiliar pedreiros em 
obras públicas; preparar argamassa; carregar e 
descarregar veículos carregados de materiais 
de construção destinados às obras públicas. 

Zona Urbana (Submeter-se ao Teste Físico) 0 1 

    7 Fiscal de Obras 920,00 
40 horas 
semanais 

Ensino Médio 
Completo 

Fiscalização geral quanto à execução das obras 
públicas realizadas na administração municipal 
e quanto à regularidade do patrimônio publico 
municipal. 

 Zona Urbana 0 2 

    8 Fiscal de Terras 920,00 
40 horas 
semanais 

Ensino Médio 
Completo 

Atividades de fiscalização de terras, medições 
de lotes não titulados, outras atividades 
correlatas. 

 Zona Urbana 0 1 
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GRUPO: AGENTE OPERACIONAL II 

Nº CARGO 
VENCIMENTO 

BASE 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCOLARIDADE ATRIBUIÇÕES REGIÃO DE LOTAÇÃO 

VAGAS 
IMEDIATAS 

QUADRO DE 
RESERVA 

9 

Auxiliar de 
Operador de 
Equipamento de 
Sonorização 

573,68 
40 horas 
semanais 

Fundamental 
Completo com 
experiência 
comprovada. 

Auxiliar na operação de equipamentos de som 
em eventos promovidos pela Administração 
Pública Municipal. 

Zona Urbana (CULTURA) e eventualmente 
poderá se deslocar pela área rural do 
município, onde desempenhará suas funções 
de acordo com as necessidades do Município. 

0 2 

10 
Auxiliar de 
Mecânico 

700,00 
40 horas 
semanais 

Fundamental 
completo com 
experiência 
comprovada 
de, pelo 
menos, 1 ano 
em veículos a 
gasolina. 

Auxiliar o Mecânico nos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em 
máquinas leves e pesadas. 

Zona Urbana (SETRANS) e eventualmente 
poderá se deslocar pela área rural do 
município, onde desempenhará suas funções 
de acordo com as necessidades do Município. 

0 1 

 

GRUPO: ADMINISTRATIVO/CONTÁBIL/FINANCEIRO 
 

Nº CARGO 
VENCIMENTO 

BASE 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCOLARIDADE ATRIBUIÇÕES REGIÃO DE LOTAÇÃO 

VAGAS 
IMEDIATAS 

QUADRO DE 
RESERVA 

11 Visitador Social 850,00 
40 horas 
semanais 

Ensino Médio 
Completo. 

Executar atividades de visitador social e outras 
correlatas a função; trabalhar em conjunto com 
o Assistente Social. 

Zona Urbana (SEMTEPS) e eventualmente 
poderá se deslocar pela área rural do 
município, onde desempenhará suas funções 
de acordo com as necessidades do Município. 

0 1 
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GRUPO: AUXILIAR TÉCNICO DE SAÚDE 
 

Nº CARGO 
VENCIMENTO 

BASE 
CARGA 
HORÁRIA 

ESCOLARIDADE ATRIBUIÇÕES REGIÃO DE LOTAÇÃO 
VAGAS 

IMEDIATAS 

QUADRO 
DE 

RESERVA 

12 
Auxiliar de 
Laboratório 

850,00 
40 horas 
semanais 

Ensino Médio 
Completo/Curs
o de Auxiliar de 
Laboratório 
com 
experiência 
comprovada de 
pelo menos 1 
ano. 

Realizar coleta de sangue em doadores e ou 
pacientes, fracionamento de sangue em 
componentes, controlar exames de rotinas do 
laboratório, identificar e registrar, amostras 
colhidas, preparar material biológico para 
exame, preparar meios de cultura, antígenos e 
reagentes, operar e conservar equipamentos de 
laboratórios. 

 Bom Jardim 0 1 

13 Microscopista 573,68 
40 horas 
semanais 

Ensino 
Fundamental 
Completo/Curso 
de 
Microscopista e 
experiência 
comprovada de 
pelo menos 1 
ano. 

Realizar exames de malária e leishmaniose, 
coleta de sangue em pacientes, identificar e 
registrar amostras colhidas, preparar material 
biológico para exame, operar e conservar 
equipamentos de laboratório. 

 Zona Rural – Km 238 1 0 

 Zona Rural – Cururuí 1 0 

14 
Agente 
Comunitário 
de Saúde 

R$ 545,00 
 

40 horas 
semanais 
 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

Realizar mapeamento da área de atuação; 
Cadastro e atualização das famílias da área; 
Identificação dos indivíduos e famílias expostos a 
situações de risco; Acompanhamento mensal de 
todas as famílias; Coletar dados para análise da 
situação das famílias acompanhadas; 
Desenvolver ações básicas de saúde nas áreas de 
atenção a criança, a mulher, ao adolescente, ao 
trabalhar e ao idoso, com ênfase na promoção 
da saúde e prevenção de doenças; Promover 
educação em saúde e mobilização comunitária, 
visando a melhoria da qualidade de vida  

Zona Urbana – Bairro Prefeitura 1 0 

Zona Urbana – Bairro Laranjeira e Vila do Padre 1 0 

Zona Urbana – Jardim Paraíso e Alto Bonito 0 1 

Zona Urbana – Jardim Central e Novo Horizonte 1 0 

Zona Urbana – Bairro Laranjeira 1 0 

Zona Urbana – Bairro Tozetti 1 0 

Zona Urbana – Bairro SESPA e Entrada da Roxa 1 0 

Zona Urbana – Bairro Prefeitura e Centro 1 0 
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mediante ações de saneamento e meio 
ambiente; Incentivar a formação dos conselhos 
locais de saúde; Orientar as famílias para a 
utilização adequada dos serviços de saúde; 
Informar os demais membros da equipe de 
saúde acerca da dinâmica; Participação no 
processo de programação e planejamento local 
das ações relativas ao território de abrangência 
da unidade de saúde da Família, com vistas a 
superação dos problemas identificados. O 
registro para fins exclusivos de controles e 
planejamento das ações de saúde, de 
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à 
saúde; 
 
 

Zona Urbana – Bairro Novo Horizonte 2 0 

Zona Rural – PA Rio Bandeira  1 0 

Zona Rural – Vicinal Portel 1 0 

Zona Rural – Vicinal Vila do Bode 1 0 

Zona Rural – Vicinal das Latas 1 0 

Zona Rural – Vicinal Baianinho 1 0 

Zona Rural – Assentamento 8 de Março e Chico 
Mendes (Ladário) 

1 0 

Zona Rural – PA Montes Belos II (Ladário) 1 0 

Zona Rural – Vicinal dos Mineiros 1 0 

Zona Rural – Vicinal do Almezindo 1 0 

Zona Rural – Vicinal Alvorada 1 0 

Zona Rural – Vila Bom Jardim 1 0 

Zona Rural – Vicinal União 1 0 

Zona Rural – Assentamento Sol Nascente 1 0 

 Zona Rural – Vicinal dos Lisos 1 0 

Zona Rural – Assentamento Baixinha 1 0 

Zona Rural – Assentamento Moça Bonita 1 0 

Zona Rural – Assentamento Bom Futura 1 0 

 Zona Rural – Assentamento Nova Aurora 1 0 

Zona Rural – Vicinal do Marivaldo (São Vicente) 
Fundo 

1 0 

 Zona Rural – Vila Nazaré 1 0 
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 Zona Rural – Vicinal Cupuzal 1 0 

Zona Rural – Ramal 312/309 (área dos macacos) 1 0 

 Zona Rural - Vicinal Km 325 Norte Fundo (do 
Km 20 ao 35) 

1 0 

 Zona Rural – Vicinal Km 338 Sul Fundo 1 0 

 Zona Rural – Vicinal do Km 346 Fundo 1 0 

 Zona Rural – Acampamento Arataú II 1 0 

 Zona Rural – Cururuí (Núcleos G e F) 1 0 

 Zona Rural – Cururuí (Núcleos A, E e D) 1 0 

 Zona Rural – Cururuí (Núcleos H e I) 1 0 

Zona Rural – Assentamentos Nova Vida I e II 
(Ladário) 

1 0 

Zona Rural – Comunidade Vivendo e 
Aprendendo (Km 309 do Km 45 em diante) 

1 0 

Zona Rural – Vicinal do Km 309 (Rio Aruanã) 1 0 

Zona Rural – Assentamento Flor do Brasil 1 0 

Zona Rural – Vicinal do Nazaré 1 0 

Zona Rural – Beira Rio Ladário (Associação 
Trucaratinga) 

1 0 

Zona Rural – Assentamento Morada Nova (Do 
Km 243 ao Km 250)  

1 0 

Zona Rural – Vicinal três Barracas 1 0 

   
  

Zona Rural - Vicinal Montes Belos 0 1 

   Zona Rural - Vicinal Renascer 0 1 
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GRUPO: APOIO CULTURAL 
 

Nº CARGO 
VENCIMENTO 

BASE 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCOLARIDADE ATRIBUIÇÕES REGIÃO DE LOTAÇÃO 

VAGAS 
IMEDIATAS 

QUADRO 
DE 

RESERVA 

15 
Regente de 
Fanfarra 

750,00 
40 horas 
semanais 

Ensino Médio 
completo com 
conhecimentos 
práticos e 
cursos na área 
de música. 

Lecionar percussão musical aos integrantes da 
Fanfarra Municipal. 

Zona Urbana (CULTURA) e eventualmente 
poderá se deslocar pela área rural do 
município, onde desempenhará suas funções 
de acordo com as necessidades do Município. 

0 1 

16 
Monitor de 
Banda de Música 

688,42 
40 horas 
semanais 

Ensino Médio 
Incompleto 
com 
conhecimentos 
práticos e 
cursos na área 
de música. 

Auxiliar no ensino de teoria e prática musical; 
fazer manutenção nos instrumentos musicais. 

Zona Urbana (CULTURA) e eventualmente 
poderá se deslocar pela área rural do 
município, onde desempenhará suas funções 
de acordo com as necessidades do Município. 

1 1 
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GRUPO: TÉCNICO 
 

Nº CARGO 
VENCIMENTO 

BASE 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCOLARIDADE ATRIBUIÇÕES REGIÃO DE LOTAÇÃO 

VAGAS 
IMEDIATAS 

QUADRO 
DE 

RESERVA 

17 
Técnico em 
Enfermagem 

1.250,00 
40 horas 
semanais 

Ensino Médio 
Completo / 
Curso Técnico 
em Enfermagem, 
com Registro em 
conselho da 
profissão. 

Atividades relativas à aplicação de técnicas de 
enfermagem, sob supervisão e orientação do 
enfermeiro. 

Vila Arataú 0 1 

Zona Rural - Km 312 0 1 

18 
Técnico em 

Higiene Dental 
950,00 

40 horas 
semanais 

Ensino Médio 
Completo/Curso 
Técnico em 
Higiene Bucal, 
com Registro em 
conselho da 
profissão. 

Participar no treinamento de Atendentes de 
Consultório Dentário; participar de programas 
educativos e de saúde bucal; atuar como 
monitor e educador em levantamentos e 
estudos epidemiológicos; educar e orientar 
pacientes, individualmente ou em grupo, sobre a 
saúde bucal; fazer demonstração de técnicas de 
escovação, orientar e promover a prevenção de 
cárie dental por meio da aplicação de flúor e por 
outros métodos e produtos prescritos pelo 
cirurgião-dentista; detectar a existência de placa 
bacteriana e executar sua remoção; 
supervisionar, sob delegação, os trabalhos dos 
Atendentes de Consultório Dentário; fazer 
tomada e revelação de radiografias intraorais; 
realizar profilaxias das doenças buco-dentais 
prescritas pelo cirurgião-dentista; inserir, 
condensar, esculpir e polir substâncias 
restauradoras; proceder à limpeza e à anti-sepsia 
do campo operatório, antes e após atos 
cirúrgicos; remover suturas sob prescrição do 
cirurgião-dentista; preparar moldeiras e 
modelos; responder pela manutenção das 
condições operatórias do consultório dentário. 

Zona Urbana 0 1 

 Vila Bom Jardim 0 1 
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19 
Técnico em 
Informática – 
Desenvolvedor 

1.200,00 
40 horas 
semanais 

Ensino Médio 
Completo; Curso 
Técnico em 
Informática; 
programação 
comprovada nas 
linguagens: C, 
PHP; ter 
comprovado 
conhecimentos 
profundos em 
SQL, Linux e 
Apache. 

Desenvolver sistemas e aplicações, 
determinando interface gráfica, critérios 
ergonômicos de navegação, montagem da 
estrutura de banco de dados e codificação de 
programas; projetar, implantar e realizar 
manutenção em sistemas e aplicações 
existentes. 

Zona Urbana 1 1 
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GRUPO: NÍVEL SUPERIOR – OUTROS CARGOS 
 

Nº CARGO 
VENCIMENTO 

BASE 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCOLARIDADE ATRIBUIÇÕES REGIÃO DE LOTAÇÃO 

VAGAS 
IMEDIATAS 

QUADRO 
DE 

RESERVA 

20 Engenheiro Civil 2.500,00 

40 horas 
semanais 

Graduação em 
Engenharia 
Civil, com 
Registro em 
conselho da 
profissão, e 
experiência 
comprovada 
em elaboração 
de projetos 
arquitetônicos. 

Elaborar projetos de engenharia civil, gerenciar 
obras, controlar a qualidade de 
empreendimentos. Coordenar a operação e 
manutenção do empreendimento. Orientar na 
construção e reforma de obras públicas. 

Secretaria Municipal de Transportes Obras e 
Serviços Urbanos 

0 1 

21 Médico Cirurgião 
6.100,00 + 

gratificações 
prevista em lei. 

40 horas 
semanais 

Graduação 
em Medicina 
com 
especializaçã
o em cirurgia, 
e registro no 
CRM. 

Atendimento médico ambulatorial a paciente de 
demandas espontâneas e ou referenciada, 
realização de cirurgias eletivas e atendimento de 
urgência e emergência em cirúrgica geral; 
planejamento e avaliação do bloco cirúrgico; 
participação e treinamento de pessoal auxiliar. 

Secretaria Municipal de Saúde – Zona Urbana 1 2 

22 
Médico Clínico 
Geral 

6.100,00 + 
gratificações 
previstas em 

lei. 

40 horas 
semanais 

Graduação 
em Medicina 
com clínica 
médica e 
registro no 
CRM. 

Atendimento médico de clinico geral, a 
pacientes de demandas espontâneas e ou 
referenciada, atendimento médico de urgência e 
emergência; Executar atividades profissionais da 
área da Saúde correspondentes ao seu cargo; 
executar atividades de vigilância à saúde; 
participar do planejamento, coordenação e 
execução dos programas, estudos, pesquisas e 
outras atividades de saúde; participar do 
planejamento da assistência à saúde, 
articulando-se com os diversos setores da saúde 
para a implementação das ações integradas; 
participar do planejamento, elaboração e 

Secretaria Municipal de Saúde – Zona Urbana 3 4 

Secretaria Municipal de Saúde - Vila Arataú. 0 1 

Secretaria Municipal de Saúde - Vila Bom 
Jardim. 

1 1 

Secretaria Municipal de Saúde  - Vila Nazaré. 1 1 

Secretaria Municipal de Saúde - Vila Bom 
jardim. 

0 0 
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execução de programas de treinamentos em 
serviço e de capacitação de recursos humanos; 
participar e realizar reuniões e práticas 
educativas junto à comunidade; integrar equipe 
multiprofissional, promovendo a 
operacionalização dos serviços, para assegurar o 
efetivo atendimento às necessidades da 
população 

23 
Farmacêutico 
Bioquímico 

3.000,00 
40 horas 
semanais 

Graduado em 
farmácia e 
bioquímica, 
com Registro 
em conselho 
da profissão. 

Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, 
produção, dispensação, controle, 
armazenamento, distribuição e transporte de 
produtos da área farmacêutica tais como 
medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, 
imunobiológicos, domissanitários e insumos 
correlatos. Realizar análises clínicas, 
toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, 
microbiológicas e bromatológicas; participar da 
elaboração, coordenação e implementação de 
políticas de medicamentos; exercer fiscalização 
sobre estabelecimentos, produtos, serviços e 
exercício profissional; orientar sobre uso de 
produtos e prestar serviços farmacêuticos. 

O servidor será lotado na sede do município 
na Secretaria Municipal de Saúde, contudo, 
poderá se locomover pela zona rural, a critério 
da Secretaria onde desempenhará suas 
funções. 

0 1 

24 Médico pediatra 

6.100,00 + 
gratificações 
previstas em 

lei. 

40 horas 
semanais 

Graduação em 
Medicina com 
especialização 
em pediatria, e 
registro no CRM. 

Executar atividades profissionais da área da 
Saúde correspondentes a sua especialidade; 
executar atividades de vigilância à saúde; 
participar do planejamento, coordenação e 
execução dos programas, estudos, pesquisas e 
outras atividades de saúde; participar do 
planejamento da assistência à saúde, 
articulando-se com os diversos setores da saúde 
para a implementação das ações integradas; 
participar do planejamento, elaboração e 
execução de programas de treinamentos em 
serviço e de capacitação de recursos humanos; 
participar e realizar reuniões e práticas 
educativas junto à comunidade; integrar equipe 

O servidor será lotado na sede do município 
na Secretaria Municipal de Saúde, contudo, 
poderá se locomover pela zona rural, a critério 
da Secretaria onde desempenhará suas 
funções. 

0 1 



 

 

  

 

 
 

P á g i n a | 21 

 

multiprofissional, promovendo a 
operacionalização dos serviços, para assegurar o 
efetivo atendimento às necessidades da 
população. 

25 
Médico 
ginecologista e 
obstetra 

6.100,00 + 
gratificações 
previstas em 

lei. 

40 horas 
semanais 

Graduação em 
Medicina com 
especialização 
em ginecologia e 
obstetrícia, e 
registro no CRM. 

Atender mulheres na rede pública de saúde; 
coordenar programas e serviços em saúde 
pública do município visando a redução de 
doenças da mulher. Executar atividades 
profissionais da área da Saúde correspondentes 
a sua especialidade; executar atividades de 
vigilância à saúde; participar do planejamento, 
coordenação e execução dos programas, 
estudos, pesquisas e outras atividades de saúde; 
participar do planejamento da assistência à 
saúde, articulando-se com os diversos setores 
da saúde para a implementação das ações 
integradas; participar do planejamento, 
elaboração e execução de programas de 
treinamentos em serviço e de capacitação de 
recursos humanos; participar e realizar reuniões 
e práticas educativas junto à comunidade; 
integrar equipe multiprofissional, promovendo a 
operacionalização dos serviços, para assegurar o 
efetivo atendimento às necessidades da 
população. 

O servidor será lotado na sede do município 
na Secretaria Municipal de Saúde, contudo, 
poderá se locomover pela zona rural, a critério 
da Secretaria onde desempenhará suas 
funções. 

1 1 

26 
Médico 
psiquiatra 

6.100,00 + 
gratificações 
previstas em 

lei. 

40 horas 
semanais Graduação em 

Medicina com 
especialização 
em psiquiatria, e 
registro no CRM. 

Diagnosticar, prevenir tratar e reabilitar pessoas 
com diferentes formas de transtornos mentais 
como: depressão, transtorno bipolar, 
esquizofrenia, transtornos de ansiedade; 
colaborar com projetos e políticas públicas que 
visem a diminuição desses males no âmbito da 
Administração Municipal. 

O servidor será lotado na sede do município 
na Secretaria Municipal de Saúde 

1 1 

 



 

 

  

 

 
 

P á g i n a | 22 

 

GRUPO: MAGISTÉRIO 
 

Nº CARGO 
VENCIMENTO 

BASE 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCOLARIDADE ATRIBUIÇÕES REGIÃO DE LOTAÇÃO 

VAGAS 
IMEDIATAS 

QUADRO 
DE 

RESERVA 

27 
Professor de Ed. 
Básica I – ZONA 
RURAL 

638,00 
20 horas 
semanais 

Curso Médio, 
modalidade 
antigo 
Magistério com 
ou sem Estudos 
Adicionais 

Executar ações pedagógicas de ensino público 
em turmas de Educação Infantil e nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental; participar na 
elaboração da proposta pedagógica da escola; 
elaborar e cumprir plano de trabalho segunda a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos e ministrar aula 
estabelecida em conformidade com os duzentos 
dias letivos 

O servidor será lotado em escolas da zona 
rural, exceto vilas Bom Jardim, Arataú e 
Nazaré. 

80 20 

28 
Professor de Ed. 
Básica II – 
ZONA RURAL 

700,00 
20 horas 
semanais 

Curso Normal 
Superior ou 
licenciatura em 
Pedagogia. 

Executar ações pedagógicas de ensino público 
em turmas de Educação Infantil e nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º anos); 
participar na elaboração da proposta pedagógica 
da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho 
segunda a proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos e ministrar aula 
estabelecida em conformidade com os duzentos 
dias letivos 

O servidor será lotado em escolas da zona 
rural, exceto vilas Bom Jardim, Arataú e 
Nazaré. 

1 10 

29 

Professor de Ed. 
Básica II – 
FILOSOFIA 
Zona Urbana 
Zona Rural 

700,00 
20 horas 
semanais 

Curso Superior 
com licenciatura 
em Filosofia 

Executar ações pedagógicas de ensino público 
em turmas dos anos finais do Ensino 
Fundamental na disciplina de FILOSOFIA; 
participar na elaboração da proposta pedagógica 
da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho 
segundo proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos e ministrar os dias 
letivos e horas-aulas estabelecidas e outras 
atividades correlatas.  

O servidor será lotado nas escolas da sede do 
município. 

2 2 

O servidor será lotado em escolas da zona 
rural, exceto vilas Bom Jardim, Arataú e 
Nazaré. 

1 2 
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30 

Professor de Ed. 
Básica II – 
SOCIOLOGIA 
Zona Urbana 
Zona Rural 

700,00 
20 horas 
semanais 

Curso Superior 
com licenciatura 
em Sociologia 

Executar ações pedagógicas de ensino público 
em turmas dos anos finais do Ensino 
Fundamental na disciplina de SOCIOLOGIA; 
participar na elaboração da proposta pedagógica 
da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho 
segundo proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos e ministrar os dias 
letivos e horas-aulas estabelecidas e outras 
atividades correlatas.  

O servidor será lotado nas escolas da sede do 
município. 

1 1 

O servidor será lotado em escolas da zona 
rural, exceto vilas Bom Jardim, Arataú e 
Nazaré. 

1 2 

31 

Professor de Ed. 
Básica II–Inglês 
Zona Urbana 
Zona Rural 

700,00 
20 horas 
semanais 

Curso Superior 
em Letras 
habilitação em 
língua inglesa. 

Executar ações pedagógicas de ensino público 
em turmas dos anos finais do Ensino 
Fundamental na disciplina de INGLÊS; participar 
na elaboração da proposta pedagógica da 
escola; elaborar e cumprir plano de trabalho 
segundo proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos e ministrar os dias 
letivos e horas-aulas estabelecidas e outras 
atividades correlatas. 

O servidor será lotado nas escolas da sede do 
município. 

3 2 

O servidor será lotado em escolas da zona 
rural, exceto vilas Bom Jardim, Arataú e 
Nazaré. 

2 5 

Vila Arataú. 1 2 

Vila Bom Jardim 1 2 

Assentamento Ladário  1 1 

32 

Professor de Ed. 
Básica II – 
INFORMÁTICA 
Zona Urbana 
Zona Rural 

700,00 
20 horas 
semanais 

Curso Superior 
em Ciências 
Exatas 
licenciatura/habi
litação em 
informática 

Executar ações pedagógicas de ensino público 
em turmas dos anos finais do Ensino 
Fundamental na disciplina de INFORMÁTICA; 
participar na elaboração da proposta pedagógica 
da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho 
segundo proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos e ministrar os dias 
letivos e horas-aulas estabelecidas e outras 
atividades correlatas. 

O servidor será lotado nas escolas da sede do 
município. 

4 2 

O servidor será lotado em escolas da zona 
rural, exceto vilas Bom Jardim, Arataú e 
Nazaré. 

2 4 

Vila Arataú. 1 2 

 Vila Bom Jardim 1 2 

 
Assentamento Ladário 1 1 

33 

Professor de Ed. 
Básica II – ED. 
FÍSICA 
Zona Urbana 
Zona Rural 

700,00 
20 horas 
semanais 

Curso Superior 
com 
habilitação/licen
ciatura em 
Educação Física 

Executar ações pedagógicas de ensino público 
em turmas dos anos finais do Ensino 
Fundamental na disciplina de EDUCAÇÃO FÍSICA; 
participar na elaboração da proposta pedagógica 
da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho 
segundo proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos e ministrar os dias 
letivos e horas-aulas estabelecidas e outras 
atividades correlatas. 

O servidor será lotado nas escolas da sede do 
município. 

0 2 

O servidor será lotado em escolas da zona 
rural, exceto vilas Bom Jardim, Arataú e 
Nazaré. 

2 4 

Vila Arataú. 1 2 

Vila Bom Jardim 1 2 

Assentamento Ladário 1 1 
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34 

Professor de Ed. 
Básica II – 
MATEMÁTICA 
Zona Urbana 
Zona Rural 

700,00 
20 horas 
semanais 

Curso Superior 
com 
licenciatura/habi
litação em 
Matemática 

Executar ações pedagógicas de ensino público 
em turmas dos anos finais do Ensino 
Fundamental na disciplina de MATEMÁTICA; 
participar na elaboração da proposta pedagógica 
da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho 
segundo proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos e ministrar os dias 
letivos e horas-aulas estabelecidas e outras 
atividades correlatas. 

O servidor será lotado nas escolas da sede do 
município. 

0 1 

O servidor será lotado em escolas da zona 
rural, exceto vilas Bom Jardim, Arataú e 
Nazaré. 

1 4 

Vila Arataú. 1 2 

Vila Bom Jardim. 0 2 

Assentamento Ladário. 1 1 

Vila Nazaré 0 1 

35 

Professor de Ed. 
Básica II – 
HISTÓRIA 
Zona Urbana 
Zona Rural 

700,00 
20 horas 
semanais 

Curso Superior 
com 
licenciatura/habi
litação em 
História 

Executar ações pedagógicas de ensino público 
em turmas dos anos finais do Ensino 
Fundamental na disciplina de HISTÓRIA; 
participar na elaboração da proposta pedagógica 
da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho 
segundo proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos e ministrar os dias 
letivos e horas-aulas estabelecidas e outras 
atividades correlatas. 

O servidor será lotado em escolas da zona 
rural, exceto vilas Bom Jardim, Arataú e 
Nazaré. 

2 2 

Vila Arataú. 0 2 

Assentamento Ladário. 1 1 

Vila Nazaré 1 1 

36 

Professor de Ed. 
Básica II – 
GEOGRAFIA 
Zona Urbana 
Zona Rural 

700,00 
20 horas 
semanais 

Curso Superior 
com 
licenciatura/habi
litação em 
Geografia 

Executar ações pedagógicas de ensino público 
em turmas dos anos finais do Ensino 
Fundamental na disciplina de GEOGRAFIA; 
participar na elaboração da proposta pedagógica 
da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho 
segundo proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos e ministrar os dias 
letivos e horas-aulas estabelecidas e outras 
atividades correlatas. 

O servidor será lotado nas escolas da sede do 
município. 

0 1 

O servidor será lotado em escolas da zona 
rural, exceto vilas Bom Jardim, Arataú e 
Nazaré. 

2 1 

Vila Arataú. 1 1 

Vila Bom Jardim. 1 2 

Vila Nazaré 0 1 

  Assentamento Ladário. 1 1 
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37 

Professor de Ed. 
Básica II – 
LINGUA PORT. 
Zona Urbana 
Zona Rural 

700,00 
20 horas 
semanais 

Curso Superior 
em Letras 
habilitação em 
língua 
Portuguesa. 

Executar ações pedagógicas de ensino público 
em turmas dos anos finais do Ensino 
Fundamental na disciplina de LÍNGUA 
PORTUGUESA; participar na elaboração da 
proposta pedagógica da escola; elaborar e 
cumprir plano de trabalho segundo proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos e ministrar os dias letivos e horas-
aulas estabelecidas e outras atividades 
correlatas. 

O servidor será lotado em escolas da zona 
rural, exceto vilas Bom Jardim, Arataú e 
Nazaré. 

0 2 

Vila Arataú. 0 1 

Vila Bom Jardim. 0 2 

Assentamento Ladário. 0 1 

38 

Professor de Ed. 
Básica II – 
BIOLOGIA 
Zona Urbana 
Zona Rural 

700,00 
20 horas 
semanais 

Curso Superior 
com 
licenciatura/habi
litação em 
Ciências Físicas e 
Biológicas 
 

Executar ações pedagógicas de ensino público 
em turmas dos anos finais do Ensino 
Fundamental na disciplina de BIOLOGIA; 
participar na elaboração da proposta pedagógica 
da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho 
segundo proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos e ministrar os dias 
letivos e horas-aulas estabelecidas e outras 
atividades correlatas. 

O servidor será lotado em escolas da zona 
rural, exceto vilas Bom Jardim, Arataú e 
Nazaré. 

1 1 

Vila Arataú. 1 2 

Vila Bom Jardim. 1 2 

Vila Nazaré. 0 1 

Assentamento Ladário. 1 1 

39 

Professor de Ed. 
Básica II – Artes 
Zona Urbana 
Zona Rural 

700,00 
20 horas 
semanais 

Curso Superior 
com 
licenciatura/habi
litação em Artes. 

Executar ações pedagógicas de ensino público 
em turmas dos anos finais do Ensino 
Fundamental na disciplina de Educação Artística; 
participar na elaboração da proposta pedagógica 
da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho 
segundo proposta pedagógica da escola; zelar 
pela aprendizagem dos alunos e ministrar os dias 
letivos e horas-aulas estabelecidas e outras 
atividades correlatas. 

Zona Urbana 0 3 

Zona Rural. 0 4 
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40 

Professor de Ed. 
Básica II – 
Pedagogia-
Ensino Especial 
Zona Urbana 

700,00 
20 horas 
semanais 

Curso Superior 
com 
licenciatura/habi
litação em 
Pedagogia, com 
formação para o 
Ensino Especial. 

Promover a educação de alunos com 
necessidades educativas especiais ensinando-os 
a ler e escrever em português, libras e em braile, 
calcular, expressar-se, resolver problemas e as 
atividades da vida diária, desenvolver 
habilidades, atitudes e valores; desenvolver 
atividades funcionais e programas de 
estimulação essencial e de educação de jovens e 
adultos, avaliando as necessidades educacionais 
dos alunos; realizar atividades como: planejar, 
avaliar, elaborar materiais, pesquisar e divulgar 
conhecimentos da área. 

Zona Urbana. 0 3 

41 

TÉCNICO 
PEDAGÓGICO 
Zona Urbana 
Zona Rural 

1.400,00 
35 horas 
semanais 

Curso Superior 
licenciado em 
Pedagogia. 

Implementar a execução, avaliar e coordenar a 
construção ou reconstrução do projeto 
pedagógico de cunho educacional; elaborar 
projetos pedagógicos especiais; organizar 
reuniões pedagógicas e administrativas; 
participar integralmente dos períodos dedicados 
ao planejamento, a avaliação e ao 
desenvolvimento profissional e outras atividades 
correlatas. Participar com outros profissionais de 
atividades de planejamento, execução, 
acompanhamento e avaliação das atividades 
relacionadas às ações de Educação e a 
programas municipais; identificar a necessidade 
de promover a educação dos profissionais que 
se encontram sob sua responsabilidade de 
atuação.  

Vila Bom Jardim. 0 1 
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ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
PORTUGUÊS COMUM PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

1. Análise e compreensão de texto 2. Coesão – conceitos e mecanismos 3. Coerência textual – informatividade, 
intertextualidade e inferências 4. Tipos de textos e gêneros textuais 5. Variação linguística: linguagem formal e informal 6. 
Semântica: linguagem figurada e figuras de linguagem  7. Semântica: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, 
hiperônimos e hipônimos  8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão 9. Estrutura e formação de 

palavras 10. Vocativo e aposto 11. Sintaxe de regência, concordância e colocação 12. Ocorrência de crase 13. Ortografia 
oficial 14. Acentuação gráfica 15. A linguagem e os tipos de discurso 16. A comunicação e seus elementos. 
 

PORTUGUÊS COMUM PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIOENTAL COMPLETO 
 
1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Tipologia textual. 3. Ortografia oficial. 4. Acentuação gráfica. 5. Emprego 
das classes de palavras. 6. Emprego do sinal indicativo de crase. 7. Sintaxe da oração e do período. 8. Pontuação. 9. 
Concordância nominal e verbal. 10. Regência nominal e verbal. 11. Significação das palavras. 
 

PORTUGUÊS COMUM PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO MÉDIO 
1. Interpretação de texto.  2. Acentuação gráfica.  3. Ortografia.  4. Encontros vocálicos. 5. Sinais de pontuação 6. Classes 
de palavras: substantivo (gênero, número e grau), adjetivo (tipos, gênero, número e grau), artigo (classificação). 7. 
Separação de sílabas.  8. Tipos de frases. 9. Verbo. 
 

PORTUGUÊS COMUM PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E ENSINO 
MÉDIO INCOMPLETOVEL MÉDIO 
 

1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Morfologia: classes de palavras e suas flexões   3. Período composto por 
coordenação e subordinação   4. Colocação de pronomes oblíquos átonos  5. Uso da crase  6. Sinais de pontuação   7. 
Estrutura e formação de palavras. 
 

MATEMÁTICA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO    
 

Números e Numeral; Dobro; Triplo; sistemas de numeração, - Operações fundamentais com números naturais; Adição; 
Subtração; Multiplicação; Divisão; Problemas envolvendo as quatros operações; - Fração: Representação e Leitura 
Gráficos representativos, classificação, problemas envolvendo frações;  Expressões numéricas; Potenciação; 
 

MATEMÁTICA COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO    
 

Números naturais, números fracionários. Sistema de numeração decimal. Operações (soma, subtração, multiplicação e 
divisão) com números naturais e com números fracionários. Geometria: medida de comprimento e de área de figuras 
planas. Resolução de problemas envolvendo medidas de tempo, medidas de comprimento, medidas de áreas de figuras 
planas, dinheiro. Resolução de problemas; representação do termo desconhecido; Cálculo do termo desconhecido; 
Resolução de problemas.Divisibilidade; Múltiplos e divisores; Conjunto dos múltiplos de um número; Conjunto dos 
divisores de um número; Números primos.Máximo divisor comum; processos práticos para o cálculo do mdc; Números 
primos entre si.Mínimo múltiplo comum; processos práticos para o cálculo do mmc; Propriedades do mmc. 
 

MATEMÁTICA COMUM PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  
 

1. Conjuntos 2. Razão e proporção 3. Regra de três simples e composta 4. Porcentagem 5. Juros simples e composto 6. 
Descontos simples e composto 7. Equações e inequações 8. Sistemas e problemas envolvendo variáveis do 1º e 2º 
graus. 9. Relações métricas e trigonométricas no triângulo 10. Problemas que envolvem figuras planas 11.Funções 12. 
Sistemas legais de medidas. 
- O conceito de módulo; Distância entre dois pontos do eixo real; Módulo de um número real; Propriedades dos módulos; 
Função modular. 
- Função exponencial; Conceituação; Propriedades da função exponencial; Equação exponencial; Inequação exponencial. 
- Logaritmo; Nomenclatura; Convenção; Propriedades dos logaritmos; Função logarítmica; Equação logarítmica; 
Inequação logarítmica. 
 

ATUALIDADES - PROFESSOR  
 

Relações políticas e socioeconômicas no espaço mundial. Disputas interimperialistas e transformações do espaço 
capitalista. Formações dos blocos de poder. Caracterização dos sistemas políticoeconômicos contemporâneos e suas 
áreas de influência e disputas; Globalização e Fragmentação do espaço. Conflitos étnicos, políticos e religiosos atuais. 
Organismos Internacionais. Questão Ambiental: degradação e conservação no âmbito nacional e internacional. Relações 
econômicas entre o Brasil e o Mundo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO   
Vidrarias e equipamentos utilizados no laboratório. Coleta e preparo de material para exames. Técnicas básicas de 
imunohematologia: Tipagem sanguínea. Técnicas básicas de bacteriologia: preparo de meios de cultura, plantio e incubação. 
Procedimentos de esterilização e desinfecção. Normas de biossegurança – equipamentos de proteção individual. Parasitologia. 
Relação dos parasitas com os hospedeiros. Protozoários. Cogumelos e Fungos. Métodos de exames. Esterilização. 
Metazoários – Helmitos. Bactérias. Seres Vivos. Remessas de material para Exames em outros Laboratórios. Preparação do 
instrumental para a coleta do material a ser analisado. Diluição de material para realização de diversos exames. Métodos de 
Coloração. Confecção de lâminas. Boas práticas laboratoriais. Lavagem de materiais. Anitização.  
 

REGIME JURÍDICO ÚNICO 
 

OBS. Candidatos poderão ter acesso ao Regime Jurídico Único no site www.pacaja.pa.gov.br     
 

INFORMÁTICA PARA OS CARGOS DE ALMOXARIFE, AUXILIAR DE OPERADOR DE EQUIPAMENTO 
DE SONORIZAÇÃO, REGENTE DE FANFARRA, MONITOR DE BANDA DE MÚSICA. 

Periféricos de um computador. Hardware. Software. Utilização de Sistema Operacional Windows /ME/XP/2000/7. Sistema 
Operacional Linux. Configurações básicas do Windows /ME/XP/2000/7. Aplicativos Básicos. Aplicativos do Pacote 
Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point). Configuração de impressoras. Noções básicas de Internet e uso de 
navegadores. Noções básicas de correio eletrônico (e-mail).   
 

ENGENHEIRO CIVIL 
  

Planejamento, controle orçamento de obras. Execução de obras civis.Topografia e terraplanagem; locação de obras; 
sondagens; instalações provisórias. Canteiro de obras; proteção e segurança depósito e armazenamento de materiais, 
equipamentos e ferramentas. Fundações. Escoramentos. Estrutura de concreto; formas; armação; Argamassas; 
Instalações prediais. Alvenarias. Revestimentos. Esquadrias. Coberturas. Pisos. Impermeabilização Isolamento térmico. 
Materiais de construção civil. Aglomerantes - gesso, cal, cimento portland. Agregados; Argamassa; Concreto: dosagem; 
tecnologia do concreto. Aço Madeira Materiais cerâmicos vidros, Tintas e vernizes. Recebimento e armazenamento de 
materiais. Mecânica dos solos. Origem, formação e propriedades dos solos. Índices físicos. Pressões nos solos. 
Prospecção geotécnica. Permeabilidade dos solos; percolação nos solos. Compactação dos solos; compressibilidade dos 
solos; adensamento nos solos; estimativa de recalques. Resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos de terra; 
estrutura de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das fundações 
profundas. Resistência dos materiais. Deformações. Teoria da elasticidade. Analise de tensões. Flexão simples; flexão 
composta; torção; cisalhamento e flambagem. Analise estrutural. Esforço normal, esforço constante, torção e momento 
fletor. Estudos das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas, gerber, quadros, arcos e treliças); deformação e 
deslocamentos em estrutura isostática; linhas de influência em estrutura isostáticas; esforço sob ação de carregamento, 
variação de temperatura e movimento nos apoios. Estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; métodos dos 
descolamentos; processo de Cross e linhas de influência em estruturas hiperestáticas. Dimensionamento do concreto 
armado. Estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação. Dimensionamento de seções 
retangulares sob flexão. Dimensionamento de seções T. Cisalhamento. Dimensionamento de peças de concreto armado 
submetidas à torção. Dimensionamento de pilares. Detalhamento de armação em concreto armado. Norma NBR 6118 
(2003) - Projeto de estrutura de concreto - procedimentos. Instalações prediais. Instalações elétricas. Instalações de 
esgoto. Instalações de telefone e instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água quente). 
Estradas e pavimentos urbanos. Saneamento básico: tratamento de água e esgoto. Noções de barragens e açudes. 
Hidráulica aplicada e hidrologia. Saúde e segurança ocupacional em canteiro de obras; norma NR 18 Condições e Meio 
Ambiente de trabalho na indústria da construção (118.0002). 14. Responsabilidade civil e criminal em obras de 
engenharia e conhecimentos legais sobre enquadramento dos responsáveis referentes aos Art. n° 121 e 132 do Código 
Penal. Patologia das obras de engenharia civil. Engenharia de avaliação: legislação e normas, laudos de avaliação. 
Licitações e contratos da Administração Publica (lei n° 8.666/93). Qualidade. Qualidade de obras e certificação de 
empresas; Aproveitamento de resíduos e sustentabilidade na construção; Inovação tecnológica e Racionalização da 
construção; Portaria nº.134: programa Brasileiro da qualidade e produtividade na construção habitacional - PBQP-H, 
Ministério do Planejamento e Orçamento, 18 de dezembro de 1998.  
 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
Recepção do Paciente. Preparo e Manutenção das Salas de Atendimento. Isolamento do Campo Operatório. Manipulação 
e Classificação de Materiais Odontológicos. Revelação e Montagem de Radiografias Intra-Orais. Preparo de Paciente 
para o Atendimento. Auxílio no Atendimento. Aplicação de Métodos Preventivos para o Controle de Cárie Dental e 
Doenças Periodontais. 
 

AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE   
 

Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a Saúde Pública: Diarréia, Cólera, Dengue, Doença de 
Chagas, Esquistossomose, Febre Tifóide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite Hanseníase, Difteria, 
Diabete, Hipertensão Arterial, Raiva, Leishmaniose e Outras. Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos 
Anticoncepcionais, Aids. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água e Higiene dos Alimentos. Noções 
sobre: Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade.Noções sobre 

http://www.pacaja.pa.gov.br/
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Reprodução Humana: Ciclo Menstruação, Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre desenvolvimento 
Humano: Nutrição, Aleitamento Materno. Coleta do Lixo, Tratamento adequado do lixo, reciclagem do lixo, classificação 
do lixo. Poluição ambiental e Desmatamento. 
 

REGENTE DE FANFARRA – MONITOR DE BANDA DE MÚSICA 
  

Conhecimentos Específicos: Conhecimento e emprego do conjunto de sinais e termos básicos empregados na escrita de 
partituras: Relação entre a "clave de sol" e a "clave de fá" na 4ª linha - transposição de claves; Emprego dos acidentes 
sustenido, bemol, duplo-sustenido e duplo bemol e bequadro; Notas enarmônicas; Elementos básicos da escrita rítmica: 
valores (ou figuras) de tempo com suas respectivas pausas, ponto de aumento, ligadura de prolongação, fórmulas de 
compassos, compassos simples e compassos compostos. Escalas e Tonalidades: Estudo das escalas com base em sua 
estruturação nos modos maior e menor e relação entre tonalidades (ou tons): Escala maior: estrutura do modo maior, 
denominação dos graus de uma escala no modo maior (tônica, supertônica, mediante, subdominante, dominante, 
superdominante e sensível); Escala menor: estrutura do modo menor, denominação dos graus de uma escala menor, 
emprego das três formas de escala no modo menor, formas, natural (primitiva ou antiga), harmônica e melódica; 
Tonalidades (ou tons): estruturação das escalas maiores e menores nas diferentes tonalidades, armaduras de claves (dos 
tons maiores e menores), tons relativos. Intervalos: Estudo básico de intervalos, restrito ao conjunto dos intervalos 
simples (não superiores à oitava): Classificação e formação de intervalos pela sua denominação: por exemplo, 1ª. Justa 
(ou uníssono), 2ª. Menor e 2ª maior; Intervalos enarmônicos, ou seja, relação entre intervalos com espaços sonoros 
equivalentes e denominações diferentes (por exemplo: 2ª menor e 1ª aumentada); Semitom diatônico e semitom 
cromático; intervalos consonantes (perfeitos e imperfeitos) e dissonantes. Acordes: Estudo dos acordes tríades (acordes 
de três sons), em estado fundamental, baseado em sua classificação (ou identificação), construção e relação com as 
tonalidades: Tipos de acordes tríades: maiores e menores; Acordes possíveis no modo maior (escalas/tonalidades 
maiores); Acordes possíveis no modo menor (considerando-se três formas de escala empregadas neste modo);  Acordes 
consonantes e dissonantes. 
 

MICROSCOPISTA 
 

Malária: Instrumentos e equipamentos usados nos exames maláricos; Métodos de diagnóstico laboratorial de exames 
maláricos; Ciclo evolutivo dos Plasmódios; Morfologia e Ultra e estrutura: esporozoítos, criptozoítos, trofoítos sanguíneos, 
esquizontes, gametócitos, microgametas, macrogametas, zigoto ou oocineto, oocisto; Habitat dos plasmódios; Correlação dos 
diferentes plasmódios com os diversos tipos de malária; Mecanismo de infecção; Quadro Clínico Habitual: início da doença, o 
acesso malárico, recaídas; Diagnóstico: laboratorial e clínico; Tratamento e profilaxia. Leishmaniose: noções gerais. 
 

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 

Ginecologia - Anatomia. Embriologia do sistema urogenital e mamário. Semiologia. Fisioloigia. Bioesteroidogênese e 

farmacologia dos hormônios. Puberdade normal e anormal. Climatério. Amenorréias. Hiperandrogenismo. 
Hiperprolactinemias. Estados interssexuais. Infertilidade. Anticoncepção. Doenças sexualmente transmissíveis. Patologia 
benigna de mama. Patologia benigna de vulva. Patologia benigna de vagina. Patologia benigna de colo uterino. Patologia 
benigna de corpo uterino. Patologia benigna de ovário. Patologia maligna de mama. Patologia maligna de vulva e vagina. 
Patologia maligna de colo uterino. Patologia maligna de corpo uterino. Patologia maligna de ovário. Distopias genitais. Dor 
pélvica. Emergências ginecológicas. Ginecologia operatória. Aspectos éticos e médico – legais em ginecologia.  
Obstetrícia – Embriogênese e desenvolvimento fetal. Anexos do embrião e feto. Trocas materno ovulares. Endocrinologia 

do ciclo gestativo. Estudo da bacia. Estática fetal. Contratilidade uterina. Mecanismo de parto. Alterações do organismo 
materno na gravidez. Propedêutica na gravidez: Diagnóstico de gravidez, anamnese, exame físico, exames 
complementares. Assistência pré-natal. Parto e puerpério e lactação normais (estudo clínico e assistência). Analgesia e 
anestesia. Doenças intercorrentes do ciclo grávido puerperal (ver no e-mail). Doença hipertensiva (específica e não 
específica) da gestação. Abortamento. Prenhez ectópica. Neoplasia trofoblástica gestacional. Implantações heterotrópicas 
da placenta. DPP. Distúbios da hemocoagulação, embolia amniótica e choque. Polidramnia, oligodramnia e amniorrexe 
prematura. Prematuridade. Gemelidade. Hidropsia fetal imune e não imune. Gravidez prolongada. Patologia da 
membranas, placenta e cordão umbilical. Anomalias congênitas. Gravidez de alto risco. Medicina fetal. Patologias do 
parto, puerpério e lactação. Tocurgia. Indicações de cirúrgias no ciclo gestativo. Mortalidade materna e perinatal. 
Aspectos médico-legais e éticos em obstetrícia. 
 

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO  
Legislação farmacêutica, ética profissional, gestão da farmácia hospitalar, sistema de distribuição de medicamentos: 
coletivo, individualizado e dose unitária. farmacotécnica de produtos não estéreis: análise de formulações; manipulação 
de fórmulas magistrais e oficinas; estabilidade de formulações extemporâneas; unitarização de medicamentos sólidos e 
líquidos; controle de qualidade. farmacotécnica de produtos estéreis: reconstituição, diluição e estabilidade de 
medicamentos injetáveis; unitarização e fracionamento para dispensação por dose unitária; preparo de soluções para 
nutrição parenteral e outras formulações de grande volume; controle microbiológico, controle de qualidade; manipulação 
de quimioterápicos antineoplasicos; validação de processos. cálculos em farmácia, gestão de estoque: aquisição, 
armazenamento e controle de produtos farmacêuticos; sistema informatizados de controle de estoque; farmacodinâmica: 
vias de administração de medicamentos; mecanismos de ação dos fármacos; interação medicamentosa; fatores que 
interferem na ação dos fármacos; efeitos colaterais e reações adversas; alergia, tolerância e intoxicação; utilização de 
medicamentos em populações especiais: neonatos, crianças, gestantes, idosos; utilização de medicamentos em 
condições especiais: insuficiência renal, hepática, cardio vascular e respiratória. Farmacocinética: conceitos gerais; 
parâmetros farmacocinéticos; metabolismo de medicamentos; margem terapêutica; posologia; fatores que alteram a 
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farmacocinética; monitorização de fármacos na prática clínica; metodologia de monitorização. farmácia clínica e atenção 
farmacêutica: conceitos; uso racional de medicamentos; controle e seguimento de paciente; problemas relacionados ao 
medicamento; monitorização da farmacoterapia; farmacoepidemiologia: farmacovigilância e estudos de utilização de 
medicamentos. farmacoeconomia: conceitos gerais; análise custos-benefício, custo-utilidade e custo-minimização. 
Seleção de medicamentos: conceitos; padronização de medicamentos; comissão de farmácia e terapêutica; guia 
farmacoterapêutico. pesquisa clínica. controle de infecções hospitalares e a farmácia hospitalar. erros de medicação. 
Suporte nutricional. Resíduos hospitalares. 
 

PORTUGUÊS (COMUM A TODAS AS HABILITAÇÕES - PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL (6° 

AO 9° ANO) EXCETO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA   
 

Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego das classes de 
palavras. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe da oração e do período. Pontuação.  
 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (COMUM A TODAS AS HABILITAÇÕES) 
 

Filosofia critica da educação. Os pensamentos filosóficos da educação. Pedagogia do conflito. Ideologia e contra 
ideologia na educação. Tendências pedagógicas na prática escolar: tradicionais e progressistas. A função social da 
escola; Didática - Conceituação, divisões, ciclo docente.  A Didática Tradicional e Moderna. O processo ensino-
aprendizagem nas teorias pedagógicas: tradicional, tecnicista, progressista e construtivista. O professor e o projeto 
político-pedagógico da escola. A sala de aula e a prática pedagógica: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, 
conceitos e concepções; Currículo, tempos e espaços escolares; Planejamento e Avaliação - (concepção, funções, tipos); 
interação professor/aluno, recursos didáticos tecnologia educacional; métodos e técnicas de ensino, Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. Desafios da educação brasileira: analfabetismo, evasão, repetência, 
qualidade do ensino, formação e valorização do professor, gestão democrática. Temas transversais; Projeto Escola Nova 
/ Ativa. Pedagogia da inclusão. A escola no contexto da sociedade capitalista e as contribuições de Louis Altthusser, 
Bourdieu e Passeron, Baudelot&Establet. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB; Ensino Fundamental de 
09 (nove) anos. FUNDEB  
 

PROFESSOR DE ED. BÁSICA I E PROFESSOR DE ED. BÁSICA II 
 

Processo de alfabetização e sua contextualização histórica. Alfabetização: diferentes paradigmas. Concepções teóricas – 
metodológicos da alfabetização: Métodos de alfabetização. A função social da escrita: Alfabetização e letramento. Leitura e 
escrita na alfabetização (gêneros e tipologias textuais). Constituição Federal (1998) Título Educação. Leis e Diretrizes e Base 
da Educação Nacional (LDB 9394/96). Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Educação Inclusiva. Ensino 
fundamental de 9 anos. Parâmetros Curriculares Nacional. Avaliação da aprendizagem. Didática. Metodologia de Ensino. 
Projeto Político Pedagógico. Pedagogia de Projetos. Teoria de Piaget e Emilia Ferreiro. Estudos de Vygotsky.      
 

PROFESSOR DE ED. BÁSICA II -  LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Concepção de linguagem e o ensino da língua portuguesa. Processo da leitura e a compreensão e produção de 
texto.Metodologia do ensino da língua portuguesa.Tipologia Textual: - Descrição, Narração e Dissertação.Textos e 
Textualidade: - Coesão e Coerência.Comunicação: - Significação das palavras, denotação e conotação, figuras de linguagem, 
figuras de sintaxe, fonética e fonologia, som e fonemas.Gramática: - Ortografia, acentuação gráfica e crase.Morfologia: - 
Estrutura e formação das palavras.Morfosintaxe: - Classe de palavras e sua correspondente função sintática.Sintaxe: - Frase, 
oração, período, termos essenciais, integrantes e acessórios da oração, vocativo, período composto por coordenação e 
subordinação; sintaxe de concordância; sintaxe de regência; sintaxe de colocação de pronomes; pontuação; Literatura: - 
Conceito, gêneros e as linguagens da literatura (poema, texto narrativo, teatro) Noções sobre o Classicismo, o Barroco, o 
Neoclassicismo,  Romantismo, Realismo; Parnasianismo; Simbolismo; Modernismo.  
 

PROFESSOR DE ED. BÁSICA II – PEDAGOGIA-ENSINO ESPECIAL   
 

Políticas públicas brasileiras na perspectiva da educação inclusiva; Políticas públicas brasileiras de educação especial; 
Políticas públicas brasileiras voltadas para os educandos surdos em ambiente inclusivo; Legislação sobre a acessibilidade 
dos educandos surdos e oficialização da Língua de Sinas Brasileira – Libras; Código de Ética do tradutor/intérprete de 
Língua de Sinais; Abordagens educacionais na Educação de Surdos; O bilingüismo na educação inclusiva; Aquisição da 
segunda língua por educandos surdos; Adaptações curriculares para educandos surdos; Atendimento educacional 
especializado para educandos surdos; A língua de sinais no processo de ensino-aprendizagem do educando surdo; 
Características lingüísticas e gramaticais da língua de sinais brasileira (Libras); Didática do ensino de Libras; 
Procedimentos didático-metodológicos do tradutor-intérprete em ambiente escolar; Relações profissionais e formativas 
entre educadores do ensino regular e atendimentos especializados a educandos surdos no ambiente escolar inclusivo. 
 

PROFESSOR DE ED. BÁSICA II -  MATEMÁTICA 
 

Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais. Operações com números naturais. Radicais- operações e  
racionalização de denominadores.Regra de três, juros e percentagem. Sistema métrico decimal. Expressões Algébricas. 
Equações de 1º e 2º graus. Funções – produto cartesiano, relações e funções constantes, função do 1º e 2º 
grau.Segmentos proporcionais – razão e proporção. Geometria e Geometria banalítica. Medida de Circunferência, de 
volume, de capacidade, de massa, de superfície e de cumprimento. Potenciação; Trigonometria; Estatística; Metodologia 
do ensino da matemática. 
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PROFESSOR DE ED. BÁSICA II -  FILOSOFIA    

Temas e áreas da Filosofia: Metafísica, Ética, Política, Teoria do Conhecimento, Lógica e Estética – os conceitos 
fundamentais e delimitações das respectivas áreas. A sistematização do conhecimento filosófico. As atitudes relacionadas 
ao despertar para o filosofar. A especificidade da reflexão filosófica. A articulação entre os temas da Filosofia e a História 
da Filosofia. A Filosofia e suas origens na Grécia Clássica: mito e logos, o pensamento filosófico; a relação entre Filosofia 
e a pólis, as condições históricas e suas relações com a filosofia nascente. Filosofia Antiga: as questões propostas pelos 
présocráticos. A maiêutica socrática. Platão. Platão: a realidade, o conhecimento e a polis. 
Aristóteles: os princípios da metafísica, da política e da ética. Filósofos do período: présocráticos, Sócrates, Platão e 
Aristóteles. O período helenista: a filosofia estóica, a filosofia epicurista e os modelos de vida feliz. Filósofos do período: 
Epicuro, filósofos estóicos. Filosofia medieval: a Patrística; as relações entre Fé e Razão, a questão do livre arbítrio; a 
querela dos universais. A sistematização escolástica. Filósofos do período: Agostinho, Abelardo, Tomás de Aquino, 
Guilherme de Occam. Filosofia moderna (séculos XV ao Iluminismo) e seus temas: o antropocentrismo moderno, o 
humanismo, a revolução científica moderna, o surgimento do sujeito do conhecimento e o aparecimento do indivíduo; 
racionalismo, empirismo e apriorismo; a importância do método. A emergência do Estado Moderno: as teorias políticas do 
período (Hobbes, Locke, Rousseau). Filósofos do período: Thomas Morus, Pico Della Mirandola, F. Bacon, Galileu, 
Descartes, Leibniz, Hobbes, Locke, Hume, Rousseau, Kant. Filosofia Contemporânea (século XIX até nossos dias): a 
instrumentalidade da razão; as relações entre ciência e técnicas; a noção de ideologia; a inserção das questões 
econômicas e sociais; os questionamentos da filosofia da existência; a linguagem; a comunicação, as tecnologias de 
informação e a sociedade do espetáculo; as relações entre saber e poder. Filósofos do período: Hegel, Comte, Marx & 
Engels, Nietzsche, a primeira geração da Escola de Frankfurt, Heidegger, Sartre, Wittgenstein, Foucault. Filosofia e 
Ensino: O ensino de Filosofia e suas indagações na atualidade: a tradução do saber filosófico para o aluno; as estratégias 
didáticas; a seleção de conteúdos; os objetivos da Filosofia no ensino médio; a contribuição das aulas de Filosofia para o 
desenvolvimento do senso crítico.  

 

PROFESSOR DE ED. BÁSICA II -  SOCIOLOGIA    

Epistemologia das Ciências Sociais - Regras do método Sociológico. Sujeito e Objeto, interlocutor e informante, teoria 
ator-rede. O pensamento de Popper, Kuhn e Feyerabend. Metodologia e métodos das Ciências Sociais - Trabalho de 
campo, survey, análise de discurso, grupo focal, tipos de entrevista. Correntes teóricas principais - Positivismo, 
interacionismo, evolucionismo, difusionismo, estruturalismo, funcionalismo, sociologia compreensiva, materialismo 
histórico, relativismo, perspectivismo, pós-modernismo, fenomenologia, história dos conceitos, liberalismo, socialismo, 
social democracia. Conceitos a serem manejados - Fato social, ação social, indivíduo e sociedade, redes sociais, divisão 
social do trabalho, estratificação social, dominação, poder simbólico, conflito e mudança social, cultura, ideologia; 
instituições, carisma, tradição, modernidade e pós modernidade, urbanização, rural-urbano, estado, habitus, poder 
simbólico, parentesco, sistemas partidários, sistemas eleitorais, regimes de governo, formas clássicas de governo 
(monarquia, aristocracia, democracia) e sistemas de governo (parlamentarismo e presidencialismo), formas de estado, 
burocracia. Cenários privilegiados de análise - Movimentos Sociais, Espaços Segregados, Populações Marginalizadas, 
Migração, Relações Raciais, Movimentos Culturais, Violência e Segurança Pública, Elites políticas e financeiras, Justiça, 
Educação, Consumo, Trabalho, Meio ambiente, Planejamento Urbano. Sociologia e Ensino: O ensino de Sociologia e 
suas indagações na atualidade: a tradução do saber sociológico para o aluno; as estratégias didáticas; a seleção de 
conteúdos; os objetivos da Sociologia no ensino médio; a contribuição das aulas de Sociologia para o desenvolvimento do 
senso crítico. 
 

PROFESSOR DE ED. BÁSICA II -  GEOGRAFIA 
A geografia no Ensino Fundamental; Dinâmica natural do planeta terra; Conflitos mundiais contemporâneo.  Movimento e 
circulação da água; formação e importância dos rios, lagos, relevo  terrestre; grandes paisagens vegetais do globo; 
degradação do meio ambiente; relações comerciais  e financeiras; crescimento demográfico – população; atividades 
econômicas. Divisão Regional do  Brasil - aspectos físicos, humanos e econômico das regiões brasileiras; povoamento e 
expansão territorial.  - regiões ecológicas;  parques e áreas de proteção ambiental. Metodologia do ensino de geografia. 
 

PROFESSOR DE ED. BÁSICA II -  HISTORIA    

Formação do capitalismo; expansão comercial; colonização e mercantilismo; revolução industrial; o trabalho na sociedade 
atual; processo de colonização na América; colonização e exploração; relação entre colonizadores e os povos nativos; 
Primeira e a Segunda Guerra Mundial; Globalização.  Expansão Marítima européia; Brasil Colônia; organização política, 
econômica; movimentos revolucionários e emancipatórios; Brasil Império; Independência do Brasil; período regencial, 
sistema político e evolução econômica social do 2º Império. Brasil República; Velha, Contemporânea e Nova República. O 
Brasil e a nova ordem geopolítica mundial o Mercosul - Metodologia do ensino de História.  
 

PROFESSOR DE ED. BÁSICA II - BIOLOGIA 
 

A água, o solo e o ar.  Noções da Matéria e Energia. A água – estados e propriedades. Ciclo da Água – O ar composição 
Química. Ar comprimido e ar rarefeito. Pressão e combustão.  O solo: As camadas da terra, rochas e minerais. O 
Ambiente.  Conceito d aecologia. População, comunidade, ecossistema e Biosfera. A Cadeia Alimentar. Equilíbrio e 
Desequilíbrio. A água, o solo, o ar e a saúde.  Os seres vivos: Noções sobre a origem diversidade e classificação. Os 
cinco reios. Noções sobre evolução dos vertebrados. Características gerais, sistemas e funções. Classificação dos 
vertebrados. Mamíferos, Aves, Répteis, anfíbios e Peixe. Noções sobre a Evolução dos Invertebrados e características 
gerais e classificação. Autrópiodes; Moluscos; Equinodermos; Anelídeos, Asquelmintos, Platelmintos; Celenterados; 
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Poríferos. Noções sobre a evolução dos vegetais; os grupos vegetais (criptogramas);l as algas e os fungos 
(características e importância); O reino protista. O reino monera. Associações e adaptações do seres vivos. O homem e 
os demais seres vivos. O homem: células e tecidos: funções do corpo humano. Digestão. Respiração. Circulação. 
Exceção. Ossos e músculos. Sistema Nervoso. Órgão do sentido. Reprodução. Os genes. Matéria e Energia: propriedade 
da matéria. Estados físicos da matéria. Fenômenos físicos e químicos. Medidas e unidades. Átomos: Número e Massa 
Atômica. Elementos Químicos. Mistura e Soluções. Movimento, repouso e Inércia. Velocidade e Trajetória. Força. Ação e 
reação. Atrito. Energia Mecânica e Trabalho. Propriedade da luz. Prima e cores. Ondas mecânicas e eletromagnéticas. O 
som. O calor; sua propagação e dilatação. Corrente elétrica, atração e repulsão. Ímãs. A energia e o homem. Recursos 
Tecnológicos: (Noções sobre as transformações dos recursos materiais e energéticos). 
 

PROFESSOR DE ED. BÁSICA II -  ARTES   
Visuais: Estudo das Cores – Origem: primárias, secundárias, terciárias; Qualidade: quentes, frias, neutras, 
complementares; Cores Químicas e Físicas; Monocromia e Policromia; Iniciação para o desenho: Elementos da 

linguagem visual (forma, linha, ponto, textura, volume, profundidade), classificação das Linhas; Reta e Segmento; Semi-
Reta e Ângulos; Medida de Ângulos; Classificação de Ângulos; Linhas concorrentes e paralelas.  História da Arte: Arte 

Pré Histórica; Arte Egípcia; Arte Grega – escultura, arquitetura, música, dança, teatro; Arte Medieval – Românica, Gótica, 
Bizantina; Renascimento; Barroco; Neoclassicismo; Romantismo; Impressionismo; Dadaísmo; Cubismo; Arte Acadêmica; 
Semana de Arte Moderna (1922). História da arte do Brasil; Música: Escrita Musical – pentagrama, claves, valores 

positivos, valores negativos, escalas: ascendente e descendente; As notas musicais; Elementos da música: Ritmo - 
Melodia - Harmonia; Propriedades do som: Intensidade - Altura – Timbre; Instrumentos Musicais: sopro, cordas, 
percussão, eletrônicos. Folclore: Fato Folclórico; Literatura Folclórica – mito, lenda, fábula, provérbio, quadrinhos, cordel, 
crendices, superstições, advinhas e dísticos de caminhão. Teatro: Origem e evolução do teatro; O teatro no Brasil – 

Colônia, Império, Teatro de Revista, Teatro Moderno; Formas de Teatro – Humano, Máscaras, Boneco, Sombras; 
Elementos do Teatro – História, Marcação, Ator, Diretor, Palco, Cenário, Figurino, Iluminação e Sonoplastia. 
 

PROFESSOR DE ED. BÁSICA II -  INGLÊS 
 

Articles: Definite and indefinite: Uses and Omission; Nouns: Number, gender and case; irregular plural nouns; possessive 
nouns; count and noncount nouns; Pronouns: Personal, reflexive, relative, indefinite, interrogative, possessive, 
demonstrative, reciprocal and emphasizing; Adjectives: Possessive, indefinite, demonstrative, numeral; degrees of 
comparison. Adverbs: Formation, degree of comparison; adverbs of time, place and manner. Prepositions: Prepositions of 
place, time and movement. Conjunctions: Coordinating and Subordinating. Verbs:  The Simple Tenses; The Progressive 
Tenses; The Perfect Tenses; The Perfect Progressive Tenses; Nonprogressive verbs; Regular and Irregular Verbs; Modal 
Auxiliaries and similar expressions; The Passive: Formation, uses; indirect objects used as passive subjects; the passive 
form of modals and similar expressions; the passive with get; Gerunds and Infinitives; short answers;  question tags; 
linking verbs; reported speech; conditional sentences. 
 

PROFESSOR DE ED. BÁSICA II -  EDUCAÇÃO FÍSICA 
Fundamentos históricos e filosóficos da Educação Física. Educação Física e corporeidade. Cultura corporal do 
movimento. Princípios do Esporte Educacional. Principais Tendências da Educação Física Escolar (Desenvolvimentista, 
Construtivista, Crítico-superadora, Crítico-emancipatória, Psicomotora). Avaliação mediadora. 
 

PROFESSOR DE ED. BÁSICA II -  INFORMÁTICA  
Pacote Office 2000/XP/2003; Internet Explorer; Conceitos em Hardware; conectividade e configuração de ambiente de 
usuário; Sistemas Operacionais (98/2000/XP/2003/7): Instalação e configuração; Sistemas de Arquivos; Serviços de rede 
em ambiente Windows IIS, DNS, WINS, DHCP, Grupos de Usuários e Unidades Organizacionais, Domínios, Sites, 
Diretivas de Grupo, Backup; Jogos educativos,aplicação e acompanhamento do aluno em softwares educacionais 
construtivistas e instrucionistas. O uso do computador na Escola, as novas tecnologias, Tecnologias da Informação e 
Comunicação na Educação e a formação docente, o papel do Professor na era digital e a utilização da tecnologia como 
meio de pesquisa e ferramenta no processo de ensino aprendizagem; Sistema Operacional Linux; Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem, Portais de Informação, Bibliotecas Virtuais; Sistemas Multimídia, Linguagem, Multimídia, Hipertexto e 
Hipermídia. Conceito de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados à Internet/ Intranet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico; 
Procedimentos, aplicativos e tipos de computadores, conceitos de hardware e de software; Procedimentos, aplicativos e 
dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Conceitos de organização 
gerenciamento de arquivos, pastas e programas, instalação de periféricos; Principais aplicativos comerciais para: MS-
Windows; Conhecimento de teclado; Noções elementares do Sistema Operacional do Windows. 
 

TÉCNICO PEDAGÓGICO  
  

1 Fundamentos da educação. 1.1 Relação educação e sociedade: dimensões filosófica, sociocultural e pedagógica. 1.2 
Bases legais da educação nacional: Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96) e Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 1.3 Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. 2 A supervisão: concepção e prática. 2.1 
Liderança e relações humanas no trabalho: tipos de liderança, mecanismos de participação; normas e formas 
organizativas facilitadoras da integração grupal. 2.2 Organização do trabalho na escola pública: articulação da ação 
supervisora com as diferentes instâncias e agentes educativos na construção da cidadania e na melhoria da qualidade do 
ensino. 2.3 Pesquisa participante como instrumento de inovação e de avaliação do ensinar e aprender. 3 Papel político 
pedagógico e organicidade do ensinar, aprender e pesquisar. 3.1 Função sociocultural da escola 3.2 Escola: comunidade 
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escolar e contextos institucional e sociocultural. 3.3 Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e 
níveis. 3.4 Projeto político-pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional 
decorrente da concepção do projeto político-pedagógico. 3.5 Planejamento participativo: concepção, construção, 
acompanhamento e avaliação. 3.6 Comunicação e interação grupal no processo de planejamento: constituição de 
equipes, encontros e avaliações sistemáticas, capacitação de pessoal para o planejamento, constituição de grupos de 
estudo, aplicação de critérios na distribuição de tarefas, articulação com outros grupos sociais. 4 Currículo e construção 
do conhecimento. 5 Processo de ensino-aprendizagem. 5.1 Relação professor/aluno. 5.2 Bases psicológicas da 
aprendizagem. 5.3 Planejamento de ensino em seus elementos constitutivos: objetivos e conteúdos de ensino; métodos e 
técnicas; multimídia educativa e avaliação educacional. 5.4 Metodologia de projetos: um caminho entre a teoria e a 
prática. Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. 5.5 Análise de dificuldades, problemas e potencialidades no 
cotidiano escolar em sua relação com a sociedade concreta. 5.6 Educação continuada dos profissionais da escola. 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM   
Fundamentos de Enfermagem. Conhecimentos de Anatomia, fisiologia e farmacologia. Cuidados integrais de 
Enfermagem a mulher: no pré-natal, no parto e no puerpério, a portadoras de patologias ginecológicas e no climatério. 
Cuidados integrais de enfermagem ao recém nascido, à criança e ao adolescente normal e patológico acompanhamento 
neuro psicomotor e pondero-estrutural. Cuidados integrais de enfermagem ao paciente no pré-intra e pós operatório. 
Cuidados integrais de enfermagem ao idoso: cuidados na admissão, na internação e orientação pós alta. Cuidados 
integrais de enfermagem ao paciente psiquiátrico. Cuidados integrais de enfermagem ao paciente portador de doenças 
crônicas, degenerativas, transmissíveis e saúde do trabalhador. Cuidados integrais ao indivíduo em situações de urgência 
e emergência. Cuidados integrais de Enfermagem ao paciente grave. Desinfecção e esterilização: conceitos, 
procedimentos, materiais e soluções utilizados, tipos de esterilização e indicações. Enfermagem em saúde pública: 
doenças sexualmente transmissíveis, doenças transmissíveis, medidas preventivas, imunização. Biosegurança: 
conhecimento e aplicação. Código de deontologia de enfermagem. Lei do exercício profissional de enfermagem. 
Sistematização da assistência de enfermagem; Promoção a Saúde. A Educação em Saúde na Prática da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF). Sistema de Informação da Atenção Básica. 
 
 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 

Sistemas e Computação – Hardware. Componentes de microcomputadores.Dispositivos de armazenamento de dados. 
Montagem /Desmontagem.Configuração de microcomputadores.Noções sobre microprocessadores e barramentos. 
Periféricos de entrada/ saída.Gerenciamento de memória.Operação de computadores.Processamento “batch”, “on line”, 
“off-line”, e “real time”.Multiprogramacão e Multiprocessamento.Multitarefa. Software básico, aplicativos e utilitários. 
Noções básicas de instalação e operação dos sistemas Windows 98/2000 Professional/ XP, Windows Vista, Windows 7, 
Windows 2000 Server/ 2003 Server, Linux e Unix.Instalação e configuração de microcomputadores.Noções de algoritmos 
e pseudocódigo.Linguagens de Programação Pascal. Conhecimentos sobre Microsoft Office 97 / 2000 / XP / 2007, Word, 
Excel, PowerPoint e Access. Operação de Sistemas Aplicativos. Comunicação de Dados - Representação da 
informação.Sinal analógico e digital.Transmissão serial x paralela. Transmissão assíncrona x síncrona.Transmissão 
simples x half-duplex. Interfaces.Modulação / Demodulação. Sinalização de linha e de dados. Comutação de circuitos, de 
pacotes e de células.Circuitos comutados e dedicados. Linhas ponto-a-ponto e multiponto.Protocolos de 
comunicação.Redes Digitais de Serviços Integrados (RDSI). Redes de Dados – Objetivos.Padrões.Meios de transmissão: 
cabo coaxial, par traçado, fibra óptica e link rádio.Topologias.Métodos de acesso.Tecnologias Ethernet, FDDI,Gigabit 
Ethernet e Atm.Equipamentos para interconexão de redes.Fundamentos da arquitetura TCP/IP.Internet x Intranet.Redes 
Públicas.RENPAC.Internet. Modalidades e técnicas de acesso. Organismos internacionais e nacionais (ITU, IEEEE, OSI). 
Recomendações. Noções sobre instalação e operação de redes de computadores.Segurança física e lógica de Redes: 
backup, vírus,. Proteção – Princípios básicos. Alimentação AC/DC. Aterramento e pára-raios. Proteção de equipamentos 
e de sistemas de informática. 
 

AUXILIAR MECÂNICO  
  

Conhecimentos e utilização adequada das ferramentas; Conhecimentos da norma de segurança; Explosão; Óleos e 
lubrificantes; Motor; Transmissão; Suspensão; Ignição; Peças de reposição; Sistemas de medidas utilizadas para as 
peças, roscas e parafusos; 
 

MÉDICO CLÍNICO GERAL  
 

Abordagem da Família (a criança, o adolescente, o adulto, o idoso no contexto familiar). Promoção a Saúde. A Educação 
em Saúde na Prática da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Sistema de Informação da Atenção Básica. Noções 
Básicas de Epidemiologia. Vigilância Epidemiológica. Epidemiologia das Doenças Transmissíveis. Abordagem 
Ambulatorial do Paciente com: Enfermidades do Aparelho Digestivo (alterações da cavidade oral, sintomas dispéticos, 
esofagites, gastrite, úlceras, câncer); Enfermidades do Aparelho Cardiovascular (cardiopatia isquêmica, Insuficiência 
cardíaca, Arteriosclerose, Hipertensão arterial, tramboflelites); Enfermidades do Aparelho Respiratório (Doenças do Trato 
Respiratórias Superior, Insuficiência Respiratória, Asma Brônquica, Doença Pulmonar Obstrutiva. Pneumonias, Câncer de 
Pulmão); Enfermidades dos Rins e Vias Biliares (Litíase Renal, GNDA, Infecção Urinária); Enfermidades do Sistema 
Nervoso Central (Acidente Vascular Cerebral, Meningites, Epilepsia, Vertigens, Cefaléia); Enfermidades Hematológicas 
(Anemias, Distúrbios da Hemostasia, Leucemia); Enfermidades Metabólicas e Endócrinos (Diabetes Melitus, 
Hipotireoidismo, Hipertireoidismo, Dislipidemias, Obesidade, Hipoavitaminose, Desnutrição); Doenças Infecciosas e 
Parasitárias, Doenças Sexualmente Transmissíveis; Enfermidades Reumáticas (Artrite Reumática, Febre Reumática); 
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Enfermidades Ostroarticulares (Dores musculoesqueléticos, Afecção da Coluna Cervical, Lombalgia, Osteoporose); 
Enfermidades Dermatológicas (Micose da Pele, Dermatites, Eczema, Escabiose, Pediculose, Urticária); Enfermidades 
Psiquiátricas (Transtornos Ansiosos, Depressão). Atenção do Médico nos Programas de Saúde Pública: Tuberculose, 
Hanseníase, Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente, Atenção a Saúde da Mulher, Atenção a Saúde do Adulto e 
do Idoso. Vacinação na Criança e no Adulto. Tabagismo, Alcoolismo, Dependência às Drogas. Saúde do Trabalhador. 
Saúde da Família na busca da Humanização e da Ética na Atenção a Saúde.  
 

MÉDICO CIRURGIÃO   
Resposta endócrina e metabólica ao trauma; Distúrbios hidro-eletrolíticos; Choque; Avaliação e preparo do paciente no 
pré-operatório/ generalidades. Pré-operatório em condições especiais (diabéticos, cardiopatas, ictéricos, pacientes em 
uso de corticóides, distúrbio de coagulação); Avaliação pós-operatório. Generalidades. Hidratação venosa; Infecção em 
cirurgia. Antibioticoprofilaxia; Risco de infecção para cirurgião e equipe de saúde; Hemostasia e princípios de 
hemoterapia; Traumatismo torácico; Traumatismo abdominal. Síndrome compartimento abdominal; Traumatismo vascular 
e cardíaco; Atendimento ao politraumatizado, Atendimento inicial, métodos propedêuticos e terapêuticos; Traumatismo da 
região cervical; Complicações em cirurgia; Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, 
abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas em tireóide e paratireóide; Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, 
patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do esôfago; Anatomia, fisiologia, métodos 
diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do estômago e duodeno; 
Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do diafragma; Anatomia, 
fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do 
intestino delgado; Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das 
afecções cirúrgicas do cólon, reto e ânus; Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, 
abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do fígado; Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e 
malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas das vias biliares; Afecções cirúrgicas do baço; Anatomia, 
fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do 
pâncreas; Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções 
cirúrgicas das supra-renais; Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem 
cirúrgica das afecções cirúrgicas do retro-peritônio; Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e 
malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do mesentério; Abdômen agudo. Fisiopatologia da peritonite, 
abordagem diagnóstica e condutas; Hérnias da parede abdominal; Peritonites e abscessos intra-abdominais. 
 

MÉDICO PEDIATRA  
1. Epidemiologia em saúde da criança; 2. Diagnóstico de saúde da população infantil de uma comunidade; 3. 
Organização do sistema de saúde/modelo de assistência à saúde-população; 4. Assistência farmacêutica; 5. 
Planejamento e execução de programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA, Diarréia/TRO, Imunização, Aleitamento 
materno); 6. Relação médico-família-criança; 7. Problemas comuns do ambulatório de cuidados primários em pediatria: 
alimentação da criança; 8. Crescimento e desenvolvimento neuro-psico-motor; 9. Dificuldades escolares, distúrbios da 
nutrição e metabolismo; 10. Saúde bucal; 11. Aspectos da gestação, parto e cuidados com o recém-nascido; 12. 
Patologias do aparelho digestivo; 13. Doenças infecto-contagiosas e parasitárias em pediatria; 14. Doenças respiratórias 
agudas e crônicas; 15. Patologias do trato urinário; 16. Anemias; 17. Patologias cardíacas; 18. Afecções cirúrgicas 
comuns da infância; 19. Problemas dermatológicos na infância; 20. Problemas ortopédicos mais comuns na infância. 21. 
Medicina do adolescente.  
 

MÉDICO PSIQUIATRA 
Epidemiologia dos Transtornos Mentais. Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas: transtornos mentais orgânicos, 
incluindo sintomáticos; transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas; 
esquizofrenias, transtornos esquizotípicos e delirantes; transtornos do humor (afetivos); transtornos neuróticos, 
relacionados ao estresse e somatoformes; síndromes comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores 
físicos; transtornos de personalidade e de comportamento em adultos; retardo mental; transtornos do desenvolvimento 
psicológico; transtornos emocionais e de comportamento com início usualmente ocorrendo na infância e adolescência; 
transtorno mental não especificado. Psicofarmacologia. Psicoterapias: individuais / Grupal/ Familiar. Psiquiatria Social e 
Prevenção. Organização d a atenção em saúde mental. 
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ANEXO III 
 

 
PARA USO DE CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
R E Q U E R I M E N T O 

 
 

Nome:_______________________________________________________________  

Nº de Inscrição:__________ 

RG:_____________________________________, 

CPF:______________________________________________, 

candidato(a)____________________________________________________________________ 

inscrito(a) para o Cargo de:___________________________________________, Código ______, 

Residente:_______________________________________________________________________

, n°_________, Bairro: __________________________, Fone: (____) _________________, 

Portador da Necessidade Especiais_________________________________________________, 

requer a Vossa Senhoria condições especiais (*) para realização da prova objetiva do Concurso Público da 

Prefeitura Municipal de Pacajá, conforme Edital n° 01, de     de                     de 2010, anexando para tanto, 

Laudo Médico, bem como, fotocópia do documento de identidade. Necessito do(s) seguinte(s) 

recursos:_________________________________________________________________________ 

   N. Termos 

P. Deferimento. 

 

Pacajá (PA), ______de___________________de   

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura 

 

(*) Anexar documento apresentando as condições diferenciadas de que necessita para realização 

da prova e/ou justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da sua área de 

deficiência 
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ANEXO IV 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 

 

ATIVIDADES DATAS 

LANÇAMENTO DO EDITAL. 29.12.2011 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES. 05 a 21.01.2012 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 25.01.2012 

DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS COM ENDEREÇOS E LOCAIS DE 
APLICAÇÃO DA PROVAS E RETIRADA O CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO, NO 
SITE WWW.FUNDACAOJOAODOVALE.COM.BR CLICANDO EM INSCRIÇÃO E CARTÃO DE 
INSCRIÇÃO EM SEGUIDA PORTAL DO CANDIDATO. 

27.01.2012 

APLICAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS. 12.02.2012 

DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS DAS PROVAS OBJETIVAS. 13.02.2012 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA OS GABARITOS DAS PROVAS OBJETIVAS 14 e 15.02.2012 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS CONTRA OS 
GABARITOS DAS PROVAS OBJETIVAS. 

18.02.2012 

RESULTADO APÓS JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 22.02.2012 

PRAZO PARA RECURSO DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA 23 E 24.02.2012 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS. 01.03.2012 

PERÍODO PARA ENTREGA DOS TÍTULOS 02 e 03.03.2012 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS 12.03.2012 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 13 e 14.03.2012 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO 
DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

16.03.2012 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 19.03.2012 

 

 

 

 

http://www.fundacaojoaodovale.com.br/
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ANEXO V 
 

MODELO DE CURRICULUM E TABELA DE TÍTULOS 

 
_______________________________________________ 

Cargo   
 
 

_____________________________________ 

Inscrição 
  
 
1. Dados pessoais 
Nome: 

Data de nascimento:             /           / 

Filiação: Pai: 

Mãe: 

 

2. Documentação 
Identidade:      Data expedição:   Órgão expedidor: 

CPF: 

 

3. Tabelas Títulos 
 

DISCRIMINAÇÃO 

NA ÁREA DO 

CARGO A QUE 

CONCORRE  

LIMITES DE PONTOS 

1. EXPERIÊNCIA DE TRABALHO    

1.1 TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO NAS ESFERAS: FEDERAL, 

ESTADUAL OU MUNICIPAL)  

0,5 - PARA 

CADA ANO 

TRABALHADO 

2,5 

2. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO  0,5 1,0 

3 – PÓS GRADUAÇÃO   

3.1 – ESPECIALIZAÇÃO   1,0 1,0 

3 – MESTRADO 1,5 1,5 

3.3 – DOUTORADO 2,0 2,0 

4 – CURSOS MINISTRADOS COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 60 

HORAS / AULA, MINISTRADOS A PARTIR DO ANO DE 2006. 

0,5 1,0 

5 – PARTICIPAÇÃO EM CURSOS COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA 

DE 60 HORAS / AULA, FREQUENTADOS A PARTIR DO ANO DE 

2006. 

0,5 1,0 

TOTAL  10 

 

OBSERVAÇÃO: Para comprovação dos títulos mencionados nos itens 1.1, 2 e 4 do quadro acima 

o candidato deverá apresentar certidão do Poder Público em papel timbrado, subscrita por 

autoridade competente com reconhecimento de firma. 

 


