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CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros 
textuais. Figuras de linguagem. Significados de palavras e expressões. Relações de 
sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão 
silábica. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e 
dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no 
texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do que e do se. Formação de 
palavras. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, 
períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e 
subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Regras de 
colocação pronominal (ênclise, próclise, mesóclise), Emprego dos sinais de 
pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos 
vocábulos. Variação linguística. Correspondência oficial. 

Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 
Areas, Volumes, Distancias, Probabilidades, Trigonometria, Matrizes, 
Determinantes,Sistemas Lineares. Raciocínio lógico-matemático: proposições, 
conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos validos. Nocoes Basicas De 
Estatistica Descritiva. 

Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, 
bem como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações 
exteriores, segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas áreas correlatas do 
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível 
nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
respectivos impactos na sociedade Contemporânea. Desenvolvimento urbano 
brasileiro. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR 

CARGO: 101 ADVOGADO 

Conhecimento Específico: Legislação Básica: Lei Orgânica do Município de Santa 
Fé. Estatuto dos Servidores Municipais de Santa Fé. Lei Complementar nº 113/2005 
(Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná). Direito Administrativo: 
Conceito de direito administrativo e suas relações com as outras disciplinas jurídicas. 
Estrutura administrativa da Administração Pública (conceito; elementos e poderes do 
estado, organização do estado e da administração, governo e administração, 
entidades políticas e administrativas, órgãos e agentes públicos). A atividade 
administrativa (conceito de administração, natureza e fins da administração, princípios 
básicos da administração). Os poderes e deveres do administrador público (poder-
dever de agir, dever de eficiência, dever de probidade, dever de prestar contas). O 
uso e abuso do poder (uso do poder, abuso do poder). Poderes Administrativos 
(distinção entre poderes administrativos e poderes políticos, poder vinculado, poder 
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discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de 
polícia, polícia sanitária). Atos administrativos (conceito e requisitos do ato 
administrativo, atributos do ato administrativo, classificação dos atos administrativos). 
Espécies de atos administrativos. Teoria dos motivos determinantes. Invalidação dos 
atos administrativos. Ideia geral sobre contrato. Conceito, peculiaridades e 
interpretação do contrato administrativo. Formalização do contrato administrativo 
(normas regedoras do contrato, instrumento e conteúdo do contrato administrativo, 
cláusulas essenciais ou necessárias, garantias para a execução do contrato). 
Execução do contrato administrativo (direitos e obrigações das partes, 
acompanhamento da execução do contrato e recebimento do seu objeto, extinção, 
prorrogação e renovação do contrato). Inexecução, revisão e rescisão do contrato 
(inexecução do contrato, causas justificadoras da inexecução do contrato, 
consequências da inexecução, revisão do contrato, rescisão do contrato, suspensão 
do contrato). Principais contratos administrativos (contrato de obra pública, contrato 
de serviço, contrato de fornecimento, contrato de concessão, contrato de 
fornecimento, contrato de concessão, contrato de gerenciamento, contrato de gestão, 
termo de parceria). Consórcios e convênios. Licitação (conceitos, finalidades, 
princípios e objeto da licitação, obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade de 
licitação, procedimento, anulação e revogação da licitação). Modalidades de licitação 
(concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão). Sanções penais 
referente à contratos administrativos e licitação. Conceito e classificação dos serviços 
públicos. Regulamentação e controle. Requisitos do Serviço e Direitos do Usuário. 
Competência para prestação de serviço. Formas e meios de prestação do serviço. 
Autarquias (conceito e caracteres, controle, privilégios, autarquias de regime especial, 
agências reguladoras). Fundações (considerações gerais, caracteres). Agências 
executivas. Empresas estatais ou governamentais (conceito e caracteres, controle, 
espécies e forma jurídica). Entes de cooperação: entidades paraestatais (conceito e 
espécies). Serviços delegados a particulares (serviços concedidos). Serviços 
permitidos. Serviços autorizados. Convênios e consórcios administrativos. Servidores 
públicos. Classificação na constituição. Regime jurídico. Organização do serviço 
público (organização legal, conselhos de política de administração e remuneração de 
pessoal, escolas de governo, cargos e funções, criação, transformação e extinção de 
cargos, funções ou empregos públicos, provimento de cargos, direitos do titular do 
cargo, acesso a informações privilegiadas, competência para organizar o serviço 
público, observância das normas constitucionais. Normas constitucionais pertinentes 
aos servidores (acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, concurso, 
desinvestidura de cargo ou emprego público, paridade de vencimentos, vedação de 
equiparações e vinculações, acumulação de cargos, empregos e funções públicas, 
estabilidade, previdência social, sistema de previdência social do servidor, regime 
jurídico peculiar, regras previdenciárias de transição, exercício de mandatos eletivos, 
demissão de vitalícios e estáveis, reintegração, recondução, reversão, readmissão e 
aproveitamento, responsabilização civil de servidores, abrangência das normas 
constitucionais, competência da justiça comum. Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Deveres e direitos dos servidores (deveres, restrições funcionais, direitos, sistema 
remuneratório, remuneração, subsídio, vencimentos, vantagens pecuniárias, 
indenizações). Responsabilidade dos servidores (responsabilidade administrativa, 
responsabilidade civil, responsabilidade criminal, meios de punição, sequestro e 
perdimento de bens, enriquecimento ilícito e improbidade administrativa, abuso de 
autoridade). Domínio público. Conceito e Classificação dos bens públicos. 
Administração dos bens públicos. Utilização dos bens públicos. Alienação dos bens 
públicos. Imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos. 
Aquisição de bens pela administração. Responsabilidade civil da administração 
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(reparação de danos: ação de indenização e ação regressiva). Controle na 
administração (a necessidade de controle, conceito de controle, tipos e formas de 
controle). Responsabilidade fiscal. Controle administrativo (conceito, meios de 
controle, processo administrativo, modalidades de processo administrativo, processo 
administrativo disciplinar, meios sumários, sindicância, verdade sabida, termo de 
declarações, processo administrativo tributário). Controle legislativo (conceito, 
fiscalização dos atos da administração). Controle judiciário (conceito, atos sujeitos a 
controle comum, atos sujeitos a controle especial, meios de controle judiciário). 
Administração em juízo (representação em juízo, atuação processual, execução do 
julgado, execução fiscal, despesas judiciais, prescrição, sequestro e perdimento de 
bens). Organização administrativa brasileira (a administração federal, administração 
direta e indireta, os princípios fundamentais da administração pública: planejamento, 
coordenação, descentralização, delegação de competência, controle). Direito 
Constitucional: Constituição. Conceito. Classificação. A organização do Estado. 
Poderes e funções. Repartição de competências. A União, os Estados e os 
Municípios. Suas atribuições. Competência exclusiva, concorrente e residual para 
legislar. A Administração Pública. Princípios que a norteiam. Servidores Públicos. 
Ingresso na carreira pública. Direitos e deveres individuais, coletivos, sociais, políticos 
e nacionalidade. Normas constitucionais e a hierarquia das leis. A 
desconstitucionalização, recepção e repristinação. Inconstitucionalidade formal e 
material, originária e superveniente. O controle da constitucionalidade das leis. 
Sistema concentrado e difuso. Ação direta e incidental. Tutela constitucional das 
liberdades: mandado de segurança coletivo, habeas corpus, ação popular. habeas 
data, mandado de injunção, ação civil pública, direito de petição. Direitos e garantias 
constitucionais. Direitos sociais. Interesses individuais, coletivos, difusos e 
homogêneos. Poder Judiciário; organização; competência; autonomia. Justiça dos 
Estados. Orçamento e fiscalização orçamentária e financeira. Tribunal de Contas. 
Direitos Sociais e sua efetivação. Normas constitucionais programáticas e princípios 
constitucionais vinculantes. Poder Legislativo. Princípios constitucionais da 
administração pública: princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência. Responsabilidade do Estado. Serviços Públicos. Servidores 
públicos: remuneração dos servidores. Aspectos da Lei Complementar nº 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF): conceitos, limites com pessoal, limites de 
endividamento, retornos aos limites, tratamento das receitas e despesas públicas, 
RREO, RGF entre outros aspectos.Direito Civil:Lei. Eficácia da lei. Aplicação da lei 
no tempo e no espaço. Interpretação da lei. Lei de Introdução às normas do Direito 
Brasileiro. DasPessoas: Das Pessoas Naturais, Das Pessoas Jurídicas, Do Domicílio. 
Dos Bens. Dos FatosJurídicos: Dos Negócios Jurídicos; Dos Atos Jurídicos Lícitos, 
Dos Atos Ilícitos,Da Prescrição e Decadência. Da Prova. Do Direito das 
Obrigações:Das Modalidades das Obrigações, Da Transmissão das Obrigações, Do 
Adimplemento e Extinção Das Obrigações, Do Inadimplemento das Obrigações, Dos 
Contratos em Geral. Da Responsabilidade Civil. Direito Processual Civil: Código 
deProcesso Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). Das Normas Processuais 
Civis. Da Função Jurisdicional. DosSujeitos do Processo. Dos Atos Processuais. Das 
Tutelas Provisórias. Da Formação, Da Suspensão e da Extinção doProcesso. Do 
Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença. Do Processo de 
Execução. Dos Processos nosTribunais e Dos Meios de Impugnação das Decisões 
Judiciais. Da Execução Fiscal. Da Exceção de Pré-Executividade.Procedimentos 
Especiais: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública e Ação de 
Improbidade Administrativa.Noções de Direito do Trabalho: Dos princípios e fontes 
do Direito do Trabalho. Dos direitos constitucionais dos trabalhadores – direitos 
sociais. Da relação de trabalho e da relaçãode emprego: requisitos e distinção. Dos 
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sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: do empregado e do empregador: 
conceito e caracterização;dos poderes do empregador no contrato de trabalho. Do 
contrato individual de trabalho: conceito, classificação e características. Da alteração 
docontrato de trabalho: alteração unilateral e bilateral; o jus variandi. Da suspensão e 
interrupção do contrato de trabalho: caracterização edistinção. Da rescisão do 
contrato de trabalho: das justas causas; da despedida indireta; da dispensa arbitrária; 
da culpa recíproca; da indenização.Do aviso prévio. Da duração do trabalho; da 
jornada de trabalho; dos períodos de descanso; do intervalo para repouso e 
alimentação; do descansosemanal remunerado; do trabalho noturno e do trabalho 
extraordinário. Do salário-mínimo: irredutibilidade e garantia. Das férias: do direito 
aférias e da sua duração; da concessão e da época das férias; da remuneração e do 
abono de férias. Do salário e da remuneração: conceito edistinções; composição do 
salário; modalidades de salário; formas e meios de pagamento do salário; 13º salário. 
Da prescrição e decadência. Dasegurança e medicina no trabalho: das atividades 
insalubres ou perigosas. Da proteção ao trabalho do menor. Da proteção ao trabalho 
da mulher:da estabilidade da gestante; da licença-maternidade. Do Direito Coletivo do 
Trabalho: das convenções e acordos coletivos de trabalho. Dascomissões de 
Conciliação Prévia.Noções de Direito Processual do Trabalho:Da Justiça do 
Trabalho: organização e competência. Das Varas do Trabalho, dos Tribunais 
Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior doTrabalho: jurisdição e competência. 
Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho: das secretarias das Varas do 
Trabalho; dos distribuidores. Doprocesso judiciário do trabalho: princípios gerais do 
processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC). Dos atos, termos e prazos 
processuais. Dadistribuição. Das custas e emolumentos. Das partes e procuradores: 
do jus postulandi; da substituição e representação processuais; da 
assistênciajudiciária; dos honorários de advogado. Das exceções. Das audiências: de 
conciliação, de instrução e de julgamento; da notificação das partes; doarquivamento 
do processo; da revelia e confissão. Das provas. Dos dissídios individuais: da forma 
de reclamação e notificação; da legitimidade paraajuizar. Do procedimento ordinário e 
sumaríssimo. Da sentença e da coisa julgada: da liquidação da sentença: por cálculo, 
por artigos e porarbitramento. Da execução: da citação; do depósito da condenação e 
da nomeação de bens; do mandado e penhora; dos bens penhoráveis 
eimpenhoráveis; da impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/90 e 
alterações posteriores). Dos embargos à execução. Da praça e leilão; daarrematação; 
da remição; das custas na execução. Dos recursos no Processo do Trabalho. 
Informatização do Processo Judicial (Lei nº 11.419/2006).Noções de informática: 
Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows 7, 8 e 10). Edição de 
textos, planilhas e apresentações(ambientes Microsoft Office 2010, 2013 e LibreOffice 
5 ou superior). Redes de computadores: Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos 
eprocedimentos de Internet e Intranet; Programas de navegação (Microsoft Internet 
Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); Programas decorreio eletrônico 
(Microsoft Outlook e Mozilla Thunderbird); Sítios de busca e pesquisa na Internet; 
Grupos de discussão; Redes sociais;Computação na nuvem (cloudcomputing). 
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e 
programas. Segurançada informação: Procedimentos de segurança; Noções de vírus, 
worms e outras pragas virtuais; Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, 
antispywareetc.); Procedimentos de backup; Armazenamento de dados na nuvem 
(cloudstorage). 

 

CARGO: 102 AGENTE DE CONTROLE INTERNO 

Conhecimento Específico: Administração Pública: Estado, Governo e Sociedade: 
conceito e evolução do Estado contemporâneo; aspectos fundamentais da formação 
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do Estado brasileiro; teorias das formas e dos sistemas de governo; participação 
social como representação política. A Máquina Pública Brasileira: processo evolutivo; 
reformas administrativas, seus princípios, objetivos, resultados e ensinamentos; 
patrimonialismo, burocracia e gerencialismo. Governança e Administração Pública: 
orçamento, planejamento, análises governamentais e organizacionais, inovação, 
governança de organizações públicas; parcerias com o setor privado e com o terceiro 
setor. Temas Correntes em Administração Pública: ética; Lei da Ficha Limpa (Lei 
Complementar n.º 135, de 04 de junho de 2010); responsabilidade fiscal; 
responsabilidade orçamentária. Controle externo: Constituição Federal: Art. 74. Lei 
Federal n.º 4.320/1964: Título VIII – Do Controle da Execução Orçamentária. Capítulo 
I – Disposições Gerais. Capítulo II – Do Controle Interno. Resolução CFC n.º 
1.135/08: NBC-T 16.8 – Controle Interno. Controle da Administração pública: 
conceito, abrangência e espécies. Controle administrativo, judicial e legislativo. 
Controle Externo a cargo dos Tribunais de Contas. Tribunais de Contas. Natureza 
jurídica, funções e eficácia das decisões. Revisão das decisões do Tribunal de Contas 
pelo Poder Judiciário. Competência do Tribunal de Contas: apreciação da 
constitucionalidade de leis, revisão dos próprios atos, autogoverno e normativa. Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 e 
alterações).  Controle Interno: Definição, objetivos, componentes e limitações de 
efetividade. Funções da controladoria numa organização; aplicabilidade do conceito 
de controladoria à gestão pública. Relação entre objetivos e componentes. Ambiente 
de Controle: integridade e ética, governança corporativa, filosofia gerencial, estrutura 
organizacional, política e procedimentos de recursos humanos e registros. Avaliação 
de Riscos: estabelecimento de metas e riscos. Atividades de Controle: tipos de 
atividade de controle, integração com avaliação de riscos e controles sobre sistemas 
de informações. Informação e Comunicação. Monitoramento: monitoramento 
contínuo, avaliações em separado, abrangência e periodicidade, o avaliador, o 
processo de avaliação, a metodologia, a documentação, o plano de ação e a 
comunicação das deficiências.  Direito Administrativo: Princípios da Administração. 
Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada. Poderes da 
Administração: hierárquico; disciplinar; poder normativo e regulamentar; vinculado; 
discricionário. Poder de polícia: conceito, características, finalidade e limites. Terceiro 
Setor. Organizações Sociais, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 
Consórcios Públicos. Ato administrativo: conceito; requisitos; atributos; classificação; 
espécies; discricionariedade e vinculação; invalidação; anulação; revogação; 
prescrição; cassação e revalidação. Agentes Públicos: Normas constitucionais 
concernentes aos servidores públicos. Regimes jurídicos funcionais: único, 
estatutário, e de emprego público. Cargo público. Concurso público. Processo 
administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. Serviços públicos: conceito; 
elementos de definição; regime jurídico; titularidade e competência; classificação; 
regulamentação; formas; delegação da exploração a particulares; permissão e 
concessão de serviço público. Parcerias PúblicoPrivadas. Controle da Administração 
Pública: controle administrativo; controle legislativo e controle judiciário. 
Responsabilidade extracontratual da Administração pública. Improbidade 
administrativa. Lei Orgânica do Município de Santa Fé. Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Santa Fé. Licitações, Contratos, Convênios e Termos de 
Cooperação: Normas Gerais de Licitação: Lei n.º 8.666/93 e alterações. Tratamento 
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Pregão: 
presencial e eletrônico. Sistema de Registro de Preços.  Convênios, contratos de 
repasse e termos de cooperação. 
AUDITORIA - 1. Aspectos Gerais. Normas de Auditoria válidas a partir de janeiro de 
2010. Ética Profissional, Responsabilidade Legal, Objetivo, Controle de Qualidade. 2. 
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Auditoria Interna Versus Auditoria Externa. Conceito, Objetivos, Responsabilidades, 
Funções, Atribuições. 3. Desenvolvimento do Plano de Auditoria. Estratégia de 
Auditoria, Sistema de Informações, Controle Interno, Risco de Auditoria. 4. Testes de 
Auditoria: Substantivos, de Observância, Revisão Analítica. 5. Procedimentos de 
Auditoria: Inspeção, Observação, Investigação, Confirmação, Cálculo, Procedimentos 
Analíticos. 6. Tipos de Teste em Áreas Específicas das Demonstrações Contábeis: 
Caixa e Bancos, Clientes, Estoques, Investimentos, Imobilizado, Fornecedores, 
Contingenciais, Seguros, Folha de Pagamentos. 7. Amostragem Estatística: Tipos de 
Amostragem, Tamanho da Amostra, Risco de Amostragem, Seleção da Amostra, 
Avaliação do Resultado do Teste. 8. Carta de Responsabilidade da Administração: 
objetivo, conteúdo. 9. Uso do Trabalho de Outros Profissionais: outro Auditor 
Independente, Auditor Interno, Especialista de Outra Área. 10. Eventos 
Subsequentes. 11. Relatório de Auditoria. Tipos de Relatório, Estrutura, Elementos.  
FINANÇAS PÚBLICAS - 1. Objetivos, metas, abrangência e definição das Finanças 
Públicas. 2. Visão clássica das funções do Estado; evolução das funções do Governo. 
3. Ingressos públicos: receitas públicas, receitas originárias e derivadas. 4. Os 
princípios teóricos de tributação. 5. Tributos. Tipos de Tributos. Impostos, Taxas, 
Contribuições de Melhoria, Contribuições para a Seguridade Social. 6. Tipos de 
impostos: Progressivos, Regressivos, Proporcionais. Diretos e Indiretos. 7. O efeito da 
incidência de tributos indiretos nos mercados de concorrência perfeita e monopólio. 8. 
O efeito de curto, médio e longo prazo da inflação e do crescimento econômico sobre 
a distribuição da carga fiscal. 9. Lei de Responsabilidade Fiscal; Ajuste Fiscal; Contas 
Públicas – Déficit Público; Resultado nominal e operacional; Necessidades de 
financiamento do setor público. CONTABILIDADE - 1. CONTABILIDADE GERAL: 
Conceituação, objetivos, campo de atuação e usuários da informação contábil. 2. 
Estrutura conceitual da Contabilidade, aprovada pela resolução 1.374/2011 do CFC 
(Conselho Federal de Contabilidade). 3. Componentes do patrimônio: Ativo, passivo e 
patrimônio líquido - Conceitos, forma de avaliação e evidenciação. 4. Variação do 
patrimônio líquido: Receita, despesa, ganhos e perdas. – Apuração dos resultados. − 
Conceitos, forma de avaliação e evidenciação. 5. Escrituração contábil: Método das 
partidas dobradas; Contas patrimoniais e de resultado; Lançamentos contábeis; 
Estornos; Livros contábeis obrigatórios e Documentação contábil. 6. Balanço 
patrimonial. Estrutura, forma de evidenciação, critérios de elaboração e principais 
grupamentos de acordo com as modificações introduzidas pelas leis n.º 11.638/2007 
e n.º 11.941/2009. 7. Ativo circulante – Estrutura, evidenciação, conceitos, formas e 
métodos de avaliação. Tratamento contábil das provisões incidentes. 8. Ativo Não 
Circulante – Realizável a Longo Prazo – Composição, classificação das contas, 
critérios de avaliação, aderência aos princípios e normas contábeis e tratamento das 
provisões. 9. Ativo Não Circulante – Investimentos – Formação, classificação das 
contas, métodos de avaliação, tratamento contábil específico das participações 
societárias, conceitos envolvidos, provisões atinentes, critérios e métodos para 
companhias fechadas e abertas. 10. Ativo Não Circulante – Imobilizado – Itens 
componentes, métodos de avaliação, tratamento contábil, processo de avaliação, 
controles patrimoniais, processo de provisionamento, tratamento das baixas e 
alienações. 11. Ativo Não Circulante – Intangível: Tratamento contábil, itens 
componentes e critérios de avaliação. Tratamento a ser dado ao saldo das contas do 
extinto Ativo Diferido. 12. Passivo circulante: Composição, classificação das contas, 
critérios de avaliação, aderência aos princípios e normas contábeis e tratamento das 
provisões. 13. Passivo Não Circulante: Estrutura, evidenciação, conceitos, formas e 
métodos de avaliação. 14. Tratamento contábil das provisões. 15. Resultados de 
Exercícios Futuros: Conceito. Extinção do Grupo e tratamento a ser dado ao saldo 
remanescente das contas de acordo com a lei n.º 11.638/2007. 16. Patrimônio líquido: 
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Itens componentes, evidenciação, métodos de avaliação, tratamento contábil, 
classificação, formas de evidenciação, distribuição dos resultados, constituição e 
reversões de reservas, ações em tesouraria, alterações e formação do capital social. 
Mudança no tratamento dado à contabilização de prêmios na emissão de debêntures 
e subvenções e doações para investimento. 17. Demonstração do resultado do 
exercício: conteúdo e forma de apresentação de acordo com a Resolução CFC n.º 
1.376/2011. Apuração e procedimentos contábeis para a identificação do resultado do 
exercício. 18. CONTABILIDADE PÚBLICA: conceito, objeto e regime. Campo de 
aplicação. 19. Conceitos e Princípios básicos da Lei nº 4.320/64. 20. Sistemas de 
Contas da Contabilidade Pública. Variações Patrimoniais: Variações Ativas e 
Passivas Orçamentárias e Extra Orçamentárias. 21. Plano de Contas da 
Administração Municipal: conceito, estrutura das contas, partes integrantes, contas do 
ativo, passivo, despesa, receita, resultado e compensação, características das 
contas, contas de controle: da previsão e execução da receita, fixação e execução da 
despesa, dos restos a pagar e contas com função precípua de controle. 22. 
Contabilização dos Principais Fatos Contábeis: Previsão de Receita, Fixação de 
Despesa, Liberação Financeira, Realização de Receita e Despesa. Adiantamento e 
prestação de contas. Balancete: características, conteúdo e forma. 23. Procedimentos 
de encerramento do exercício. Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, 
Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais 
de acordo com a Lei nº 4.320/64 e alterações posteriores. Observação importante: O 
conteúdo a ser exigiLdo desse programa estará em conformidade com as novas 
Normas Brasileiras de Contabilidade resultantes dos pronunciamentos do comitê de 
pronunciamentos contábeis (CPC) e aprovadas pelo CFC – Conselho Federal de 
Contabilidade e pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários.    

 

CARGO: 103 ASSISTENTE SOCIAL 

Conhecimento Específico: Conhecimento e procedimentos de pesquisa para 
identificação das demandas e reconhecimento das situações de vida das populações, 
serviços próprios da assistência social, áreas e políticas publicas de seguridade 
social; movimentos sociais, recursos orçamentários nos benefícios e serviços sócio-
assistenciais em Centros de Referência em Assistência Social - CRAS e Centro de 
Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS, elaboração e avaliação do 
Plano de Assistência Social; pericias, visitas técnicas, laudos, informações e 
pareceres, procedimentos de atendimento individual e coletivo em CRAS e CREAS, 
direção e coordenação em CRAS, CREAS, campanhas publicas de combate as 
drogas, ao alcoolismo e a gravidez precoce, crianças e adolescentes em situação de 
risco; noções de política de seguridade social, Lei Orgânica da Assistência Social, 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), redes de atendimento, desenvolvimento 
local (concepção de território, participação no poder local, planejamento participativo, 
plano diretor, questões sociais urbanas e rurais), família (novas modalidades e 
metodologias de abordagem), Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do 
Idoso, Lei que Regulamenta a profissão e Código de Ética Profissional. 

 

CARGO: 104 CIRURGIÃO DENTISTA 

Conhecimento Específico: Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das 
doenças bucais no Brasil. Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. 
Saúde Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, 
princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de 
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. PSF - Programa Saúde Família 
(objetivos, funções e atribuições). Biogênese das dentições. Diagnóstico e plano de 
tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, semiologia 
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bucal, exames complementares. Materiais restauradores: amálgama, resinas 
compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro. Materiais protetores 
do complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: educação em saúde, tratamento 
restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, uso 
de fluoretos em Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, 
prevenção, tratamento, prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos, 
diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação dentística – periodontia. Controle 
químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e periodontite – 
diagnóstico, prevenção e tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral menor: exodontias, 
ulectomia e ulotomia, frenectomia. Odontopediatria: promoção de saúde bucal em 
bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros métodos 
preventivos (selantes, ART), materiais dentários em Odontopediatria, radiologia em 
Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing, Clark). Urgências em 
Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e permanente; urgências 
endodônticas e periodontais. Atendimento de pacientes com necessidades especiais. 
Farmacologia e terapêutica em Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios, 
antimicrobianos, sedativos, interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e 
contra-indicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, 
doses. 

 

CARGO: 105 CONTADOR 

Conhecimento Específico: Contabilidade Geral: Conceito, objetivos, campo de 
atuação, princípios fundamentais e as normas brasileiras de contabilidade. O Sistema 
de informações contábeis. Patrimônio: formação, composição, Ativo, Passivo e 
Patrimônio Líquido, Equações e Variações Patrimoniais. Escrituração: Plano de 
Contas e Lançamentos Contábeis - Métodos, 
Sistemas e Elementos básicos. Receitas, Despesas. Principais aspectos Contábeis 
das Contas Patrimoniais: Ajustes de Exercícios Anteriores. Estrutura e Elaboração 
das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do 
Exercício, Demonstração de Lucros ouPrejuízos Acumulados, Demonstração do 
Fluxo de Caixa, Demonstração da Mutação do Patrimônio Liquido, Demonstração do 
Valor Adicionado - conceitos, objetivos e forma de apresentação. Procedimentos 
contábeis: duplicatas descontadas, despesas antecipadas, empréstimos e 
financiamentos, provisão para o imposto de renda e contribuição social. Noções de 
Orçamento Público: conceito, noções gerais, campo de atuação. Orçamento Público: 
Orçamento Anual, Ciclo Orçamentário, Exercício Financeiro, Princípios 
Orçamentários, Créditos Adicionais. Orçamento-Programa, Receita Publica: Conceito, 
Receita Orçamentária e Extra orçamentária. Classificação orçamentária. Estágios da 
Receita. Divida ativa. Despesa Publica: Conceito – Despesa Orçamentária e Extra 
orçamentária. Classificação Orçamentária. Estágios da Despesa. Restos a pagar ou 
Divida Passiva. Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício 
Anteriores. Divida Publica. Código de ética do contador. Contabilidade aplicada ao 
Setor Publico: princípios fundamentais de contabilidade sob a perspectiva do setor 
publico (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, Resolução CFC 
1.111/2007). Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Publico – NBC 
TSP 16.1 a 16.11, do Conselho Federal de Contabilidade: conceituação, objeto e 
campo de aplicação; patrimônio e sistemas contábeis; planejamento e seus 
instrumentos sob o enfoque contábil; transações no setor público; registro contábil, 
demonstrações contábeis; consolidação das demonstrações contábeis; controle 
interno; depreciação, amortização e exaustão; avaliação e mensuração de ativos e 
passivos em entidades do setor publico. Plano de contas aplicado ao setor publico: 
conceito, diretrizes, sistema contábil, registro contábil, composição do patrimônio 
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publico, conta contábil, estrutura básica. Balanços financeiro, patrimonial, 
orçamentário e demonstrativo das variações, de acordo coma Lei no 4.320/64 e as 
NBC T SP 16. Noções básica de informática. 

 

CARGO: 106 ENFERMEIRO 

Conhecimento Específico: S U S. Legislação e Portarias. Modelos de Atenção a 
Saúde. Prevenção e Promoção a Saúde. Estratégia do Programa Saúde da Família. 
A enfermagem e o cuidado na saúde da família. Processo saúde doença das famílias 
e do coletivo. SIAB como instrumento de trabalho da equipe no Programa Saúde a 
Família: a especificação do enfermeiro. A visita domiciliar no contexto do Programa 
Saúde da Família. Fases do planejamento, organização e controle do serviço de 
enfermagem. Planejamento estratégico como instrumento de gestão e assistência. 
Promoção da saúde e segurança no trabalho. Saúde da Criança: Ações de 
enfermagem na promoção da Saúde infantil. Parâmetros de crescimento e 
desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias. SISVAN. RN de risco e de 
crianças de baixo peso. Condutas de enfermagem em pediatria. Aleitamento materno. 
Transtornos comuns da infância. Assistência de enfermagem à criança com diarreia 
aguda e desidratação. Transtornos mais comuns na infância. Saúde da Mulher: 
Sistematização da assistência de enfermagem no pré–natal. Distúrbios ginecológicos 
da puberdade até o climatério. Sexualidade da mulher e auto-cuidado. Saúde da 
Mulher no curso da vida. Temas relacionados à saúde do Adulto e do Idoso: 
Educação para o auto–cuidado. Cuidados de Enfermagem no atendimento das 
necessidades básicas do cliente /paciente. Ações que visam à prevenção, tratamento 
e controle de doenças infecto contagiosas e/ou crônicas. Necessidades nutricionais 
nos diferentes períodos da vida. Tratamento de feridas. O processo de 
envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos. Temas relacionados 
à Vigilância epidemiológica: A prevenção e o controle das doenças transmissíveis no 
PSF. Atuação da equipe na Vigilância epidemiológica. Perfil epidemiológico da 
comunidade. Aspectos gerais das imunizações. Temas relacionados à Saúde Mental: 
Saúde Mental no PSF. Reconhecer as categorias de transtornos mentais e de 
comportamento. História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde 
(Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). 
Saúde Coletiva (Pública). Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família; Sistema de 
Informação em Saúde. Noções básicas de plantão hospitalar. 

 

CARGO: 107 ENGENHEIRO CIVIL 

Conhecimento Específico: Materiais de construção civil: Classificação, propriedades 
gerais e normalização, Materiais cerâmicos, Aco para concreto armado e protendido. 

Polímeros. Agregados. Aglomerantes não‐hidráulicos (aéreos) e hidráulicos. 
Concreto. Argamassas. Tecnologias das construções. Terraplanagens. Canteiros de 
obras. Locações de obras. Sistemas de formas para as fundações e elementos da 
superestrutura (pilares, vigas e lajes). Fundações superficiais e profundas. Lajes. 
Telhados com telhas cerâmicas, telhas de fibrocimento e telhas metálicas. Isolantes 
térmicos para lajes e alvenaria. Impermeabilizações. Sistemas hidráulicos prediais. 
Projetos de instalações prediais hidráulicas, sanitárias e de águas pluviais. Materiais e 
equipamentos. Instalações de prevenção e combate ao incêndio. Instalações de 
esgoto sanitário e de águas pluviais. Instalações prediais elétricas e baixa tensão 
Informáticas (programas de softwares básicos para uso em escritório e AutoCAD). 
Probabilidade e estatística. Cálculos de probabilidade. Variáveis aleatórias e suas 
distribuições. Medidas características de uma distribuição de probabilidade. Modelos 
probabilísticos. Analises estática e dinâmica de observações. Noções de testes de 
hipóteses. Compras na Administração Pública. Licitações e contratos. Princípios 
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básicos da licitação. Definições do objeto a ser licitado. Planejamentos das compras. 
Controles e cronogramas. Conhecimento e procedimentos de construção de estradas 
de rodagem, vias publicas, obras de abastecimento de água, drenagem, irrigação e 
saneamento urbano e rural, processos de aprovação de projetos, qualidade e 
segurança de obras, vistorias, pericias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos, 
normas e documentação técnica, processos licitatórios de obras e serviços de 
engenharia, infração a normas e posturas municipais, desmembramentos, 
loteamentos, abertura de ruas; noções de estruturas, saneamento e meio ambiente 
(redes de esgoto, estação de tratamento de esgoto, lagoas de estabilização, 
abastecimento de água, limpeza urbana - acondicionamento, coleta, transporte, 
destinação final do lixo), poluição do meio ambiente, arquitetura e urbanismo, 
geologia e geotécnica, materiais de construção, técnicas de construção, organização 
de canteiro de obras, solos. Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e 
Obras. Patologia na Construção Civil. Acessibilidade (NBR 9050/2015). Legislação 
Federal: Constituição Federal - Arts. 182 e 183; disposições constitucionais para 
proteção ao meio ambiente (art. 225); disposições constitucionais para construção e 
adaptação dos logradouros públicos, edifícios públicos e adequação de transporte 
coletivo adequado a pessoa com deficiência (art. 227, parágrafo 2o e art. 244); Lei 
Federal 10.257, de 10/07/2001 - Estatuto das Cidades. Lei Federal 6.766/1979. 
Legislação Profissional: Lei Federal 5.194/66. Código de Ética Profissional – 
Resolução Confea – 1002.  

 

CARGO: 108 FARMACÊUTICO 

Conhecimento Específico: 1. Legislação farmacêutica, ética profissional, gestão da 
farmácia hospitalar, sistema de distribuição de medicamentos: coletivo, 
individualizado e dose unitária. 2. 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. 3. 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. 4. Farmacocinética: conceitos gerais; parâmetros farmacocinéticos; 
metabolismo de medicamentos; margem terapêutica; posologia; fatores que alteram a 
farmacocinética; monitorização de fármacos na prática clínica; metodologia de 
monitorização. 5. 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. 6. Farmacoeconomia: 
conceitos gerais; análise custos-benefício, custo-utilidade e custominimização. 7. 
Seleção de medicamentos: conceitos; padronização de medicamentos. Leis 
Orgânicas na Saúde – Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90, Normativas do SUS, Artigos 196 e 
198 da Constituição Federal. 
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CARGO: 109 FISIOTERAPEUTA 

Conhecimento Específico: Fundamentos de Fisioterapia, Conhecimentos 
anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, 
neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas; conhecimento 
dos princípios básicos da cinesiologia; Exame clinico, físico, semiologia, exames 
complementares e plano de trabalho em fisioterapia; Fisioterapia geral: efeitos 
fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia, crioterapia, hidroterapia, 
massoterapia, mecanoterapia, cinesioterapia motora e respiratória, eletroterapia, 
manipulação vertebral; Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia; 
Fisioterapia em neurologia; Fisioterapia em ginecologia e obstétricia; Fisioterapia em 
pediatria, geriatria e Neonatologia; Fisioterapia cardiovascular; Amputação: 
indicações e tipos de prótese e orteses; mastectomias; Fisioterapia em pneumologia; 
fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar; insuficiência respiratória aguda e 
crônica; infecção do sistema respiratório; Fisioterapia na saúde do trabalhador: 
conceito de ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, praticas preventivas no 
ambiente de trabalho; Assistência fisioterapeutica domiciliar; Riscos ocupacionais na 
fisioterapia e sua prevenção, Código de ética e legislação profissional. 

 

CARGO: 110 FONOAUDIOLOGO 

Conhecimento Específico: Audiologia: Desenvolvimento do Sistema Auditivo. 
Processamento Auditivo. Audiologia Educacional. Linguagem: Anatomia e Fisiologia 
da Linguagem. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem. Etiologia. Avaliação. 
Classificação. Diagnóstico. Abordagens Terapêuticas. Distúrbios Específicos de 
linguagem. Alterações do desenvolvimento da Linguagem. Distúrbios de 
Aprendizagem e Dislexia. Alterações da Linguagem de Origem Neurológica. Gagueira 
na Criança e no Adulto. Motricidade Orofacial: Atuação Fonoaudiológica em 
Neonatologia nas funções Orofaciais, nas Disfunções da Articulação 
Temporomandibular, nas Alterações de Fala, na Fissura Labiopalatina, na Disfagia 
Orofaríngea Neurogênica e Mecânica. Voz: Avaliação. Classificação. Diagnóstico 
Clínico. Alterações Vocais. Orientação e Higiene Vocal. Saúde Pública: Saúde 
Escolar. Lei nº 8.112/90. 

 

CARGO: 111 MEDICO CLINICO GERAL 

Conhecimento Específico: Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame 
de saúde preventivo. Cuidados com a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso 
do álcool. Princípios de terapia farmacológica. Radiologia do coração. Princípios de 
eletrocardiograma. Conduta na insuficiência cardíaca. Abordagem clínica das 
arritmias cardíacas supraventriculares. Hipertensão arterial sistêmica. Abordagem 
clínica da cardiopatia isquêmica. Asma brônquica. Pneumonias comunitárias. 
Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica. 
Distúrbios gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon irritável. Dispepsia sem 
úlcera e dor torácica não-cardíaca. Abordagem do paciente com diarreia. Doença 
intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino grosso. Pancreatite. 
Hepatites virais. Cirrose hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. 
Abordagem das anemias. Leucopenia e leucocitose. Abordagem do paciente com 
linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem do paciente com sangramento e 
trombose. Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. 
Avaliação nutricional. Obesidade. Dislipidemia. Diabete melito. Hipoglicemia. Hipo e 
hipertireoidismo. Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia 
medicamentosa. Reações adversas às drogas e aos alimentos. Artrite reumatóide. 
Gota e metabolismo do ácido úrico. O ombro doloroso. Espondiloartropatias. 
Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral. Abordagem clínica do 



Prefeitura Municipal de Santa Fé 
CNPJ 76.291.418/0001-67 

                                                                                              
 

PRAÇA MILITÃO BENTO FRANÇA, AV. PRES. KENNEDY, 717 – FONE/FAX: (44) 3247 1247 – CAIXA POSTAL: 51 – CEP 86 770-000 

“Santa Fé, Capital da Fotografia” 

 

paciente febril. Tuberculose. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida.Gripe e resfriado. Abordagem clínica das orofaringites 
agudas. Princípios da prevenção vacinal. Parasitoses intestinais. Princípios da 
antibioticoterapia.Síncope e cefaléias. Acidentes com animais peçonhentos. 
Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. Noções básicas de 
plantão hospitalar. 

 

CARGO: 112 MEDICO VETERINARIO 

Conhecimento Específico: Diagnóstico clínico e tratamento de patologias em 
animais de produção, companhia, silvestres e exóticos. Controle e fiscalização 
sanitária de patologias com potencial zoonotico. Controle e elaboração de programa 
de imunização de animais de produção, companhia, silvestres e exóticos. Combate 
de vetores e transmissões de zoonoses. Controle, elaboração de pareceres de 
informe técnicos veterinários para toxinfecção, envenenamento alimentar e por 
animais peçonhentos. Controle epidemiológico e de investigação epidemiológica. 
Controle de qualidade de alimentos de origem animal e os também usados em 
alimentação animal. 

 

CARGO: 113 NUTRICIONISTA 

Conhecimento Específico: Alimentação e Nutrição; Princípios Nutricionais; 
Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes; Nutrição nos Ciclos da 
Vida; Nutrição para a Manutenção da Saúde e Prevenção de Doenças; Fisiologia 
Humana e da Nutrição; Patologia Geral e da Nutrição; Dietoterapia; Interação 
fármaco-nutriente; Nutrição e Doenças; Recomendações Nutricionais nas Fases da 
Vida; Necessidades Nutricionais; Terapia Nutricional Enteral e Parenteral; Avaliação 
Nutricional; Educação Nutricional; Nutrição Funcional e Estética; Administração e 
Nutrição em Saúde Pública; Bioética e Nutrição; Administração e Nutrição em 
Unidades de Alimentação e Nutrição; Nutrição e Dietética; Técnica Dietética; 
Rotulagem Nutricional; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Análise Sensorial de 
Alimentos; Controle de Qualidade; Microbiologia Geral e de Alimentos; Toxicologia de 
Alimentos; Contaminação em Alimentos; Doenças Transmitidas por Alimentos; 
Segurança Alimentar e Nutricional; Higiene de Alimentos; Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle (APPCC); Boas Práticas de Fabricação de Alimentos; 
Legislações relacionadas à área da Nutrição; Atualidades em alimentos e nutrição. 

 

CARGO: 114 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conhecimento Específico: Educação Física e sociedade; fundamentos didático-
pedagógicos da educação física; atividade física e saúde; crescimento e 
desenvolvimento; aspectos da aprendizagem motora; aspectos sócio-históricos da 
educação física; política educacional e educação física; cultura e educação física; 
aspectos da competição e cooperação no cenário escolar. Modalidades esportivas. 
Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. História da Educação. Filosofia e 
filosofia da educação. Plano Nacional de Educação. Lei n° 12.796, de 04.04.2013 - 
Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 
8069/90. Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática 
Geral e Prática de Ensino. 

 

CARGO: 115 PSICOLOGO 

Conhecimento Específico: Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento e 
Seleção. Treinamento. Adolescência. Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky, 
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As etapas do desenvolvimento cognitivo e afetivo. O desenvolvimento de crianças e 
adolescentes. Legislação. História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de 
Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do 
SUS). Saúde Coletiva (Pública). Reforma Psiquiátrica; Saúde Mental Coletiva; Grupos 
(terapêuticos, operativos, de apoio); Psicologia das Instituições e Organizacional. 

 

CARGO: 116 PSICOPEDAGOGO 

Conhecimento Específico: Educação no mundo contemporâneo – as exigências de 
um novo perfil de cidadão; tendências atuais da educação; novas demandas para a 
educação escolar e alternativas de atendimento; quem é o aluno brasileiro; perfil, 
expectativas; saberes e práticas voltadas para o desenvolvimento de interações 
sociais, capacidades cognitivas; afetivas, culturais e psicomotoras. Educação escolar 
e qualidade de ensino – diretrizes e fundamentos legais para a educação básica; a 
escola; expressão das demandas sociais, das proposta educacional e pedagógica da 
escola; expressão das demandas sociais, das características multiculturais e das 
expectativas dos alunos, currículo e avaliação: as dimensões da avaliação 
institucional e do processo ensino-aprendizagem; a utilização das tecnologias 
educacionais a serviço da aprendizagem. Ação psicopedagógica – a especificidade 
da função psicopedagógica a serviço da garantia da educação escolar de qualidade 
como direito de todos. A aprendizagem e a educação : - O aprender – Como? – O 
não aprender – Por que? – As perturbações na aprendizagem. – Os problemas de 
aprendizagem. – O alcance da psicopedagogia e a intervenção psicopedagógica 
específica. Dimensões do processo de aprendizagem: - As questões da não-
aprendizagem. – O fracasso escolar e a busca de soluções alternativas. A 
importância do diagnóstico. 

 

CARGO: 117 ZOOTECNISTA 

Conhecimento Específico: Legislação Federal sobre fiscalização de produtos 
destinados à alimentação animal. Inspeção industrial e higiênico-sanitária de produtos 
destinados à alimentação animal. Métodos de análise e amostragem de produtos 
destinados à alimentação animal. Análises de resíduos e contaminantes, 
microbiológicas e físico-químicas de produtos destinados à alimentação animal. 
Nutrição animal de ruminantes, monogástricos, inclusive de animais de companhia. 
Processamento de alimentos e formulação de rações, concentrados, núcleos, 
premixes e suplementos. Principais alimentos, suas características nutricionais e 
utilização na indústria da nutrição de animais. Tipos e funções dos aditivos utilizados 
na alimentação animal. Noções de Boas Práticas de Fabricação - BPF e Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC. Legislação federal sobre 
melhoramento animal. Plantas forrageiras e pastagens. Melhoramento animal. 
Influência do ambiente na produção animal. Legislação Federal sobre registro 
genealógico. Plantas forrageiras e pastagens. Melhoramento genético aplicado à 
produção animal. Pecuária Orgânica: conceitos, princípios, alimentação e manejo da 
produção animal orgânica. Propriedade intelectual em biotecnologia e motivação 
geográfica. Planejamento rural. Economia rural. Desenvolvimento territorial. Noções 
gerais de cooperativismo. 

 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MEDIO 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros 
textuais. Figuras de linguagem. Significados de palavras e expressões. Relações de 
sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão 
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silábica. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e 
dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no 
texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do que e do se. Formação de 
palavras. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, 
períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e 
subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Regras de 
colocação pronominal (ênclise, próclise, mesóclise), Emprego dos sinais de 
pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos 
vocábulos. Variação linguística. Correspondência oficial. 

Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 
Areas, Volumes, Distancias, Probabilidades, Trigonometria, Matrizes, 
Determinantes,Sistemas Lineares. Raciocínio lógico-matemático: proposições, 
conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos validos. Nocoes Basicas De 
Estatistica Descritiva. 

Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, 
bem como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações 
exteriores, segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas áreas correlatas do 
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível 
nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
respectivos impactos na sociedade Contemporânea. Desenvolvimento urbano 
brasileiro. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL MEDIO 

CARGO: 201 AGENTE DE SAÚDE – AGENTE COMUNITARIO 

Conhecimento Específico:  Noções básicas sobre saúde, saneamento, ética e 
relações inter-pessoais. Saúde física, mental e social. Higiene na prevenção das 
doenças. Necessidades nutricionais. Amamentação. Principais doenças na 
comunidade (diarreia, desnutrição, vermes, doenças respiratórias). Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. Prevenção de Hipertensão e Diabetes. Medidas 
preventivas em Odontologia; Planejamento Familiar (métodos contraceptivos).  

 

CARGO: 202 AGENTE DE SAÚDE – AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. A natureza das 
organizações. Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. 
Planejamento, Organização, Direção e Controle como parte integrante do processo 
administrativo. Gestão por processos. Sistema de Informação de Recursos Humanos: 
organização e controle de dados pessoais. Desenvolvimento de Recursos Humanos e 
educação corporativa. Elementos da comunicação, comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho. Trabalho em Equipe. Organização do 
ambiente de trabalho. Qualidade em Atendimento. Noções de administração de 
materiais. Noções de controle orçamentário. Noções básicas de logística de bens e 
materiais. Atividades de protocolo, recepção, classificação, registro e distribuição de 
documentos. Gestão de arquivos, documentação: tipos de correspondências e 
documentos. Ética profissional.Noções básicas de informática. Nocões básicas das 
atribuições de agente de saúde – auxiliar de serviços de saúde. 

 

CARGO: 203 AGENTE ADMINISTRATIVO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. A natureza das 
organizações. Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. 
Planejamento, Organização, Direção e Controle como parte integrante do processo 
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administrativo. Gestão por processos. Sistema de Informação de Recursos Humanos: 
organização e controle de dados pessoais. Desenvolvimento de Recursos Humanos e 
educação corporativa. Elementos da comunicação, comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho. Trabalho em Equipe. Organização do 
ambiente de trabalho. Qualidade em Atendimento. Noções de administração de 
materiais. Noções de controle orçamentário. Noções básicas de logística de bens e 
materiais. Atividades de protocolo, recepção, classificação, registro e distribuição de 
documentos. Gestão de arquivos, documentação: tipos de correspondências e 
documentos. Ética profissional.Noções básicas de informática. Nocões básicas das 
atribuições de agente administrativo – auxiliar administrativo. 

 

CARGO: 204 AGENTE ADMINISTRATIVO – RECEPCIONISTA 

Conhecimento Específico: Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de 
utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, 
conceitos, causas e prevenção; Desenvolvimento de atividades relacionadas com a 
execução do serviço de recepcionista; Noções básicas de informática; Noções 
básicas de atendimento ao público; Boas Maneiras; Organização do local de trabalho. 

 

CARGO: 205 AGENTE ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO – AUXILIAR DE 
SECRETARIA ESCOLAR 

Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. A natureza das 
organizações. Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. 
Planejamento, Organização, Direção e Controle como parte integrante do processo 
administrativo. Gestão por processos. Sistema de Informação de Recursos Humanos: 
organização e controle de dados pessoais. Desenvolvimento de Recursos Humanos e 
educação corporativa. Elementos da comunicação, comunicação corporativa e 
comunicação no ambiente de trabalho. Trabalho em Equipe. Organização do 
ambiente de trabalho. Qualidade em Atendimento. Noções de administração de 
materiais. Noções de controle orçamentário. Noções básicas de logística de bens e 
materiais. Atividades de protocolo, recepção, classificação, registro e distribuição de 
documentos. Gestão de arquivos, documentação: tipos de correspondências e 
documentos. Ética profissional.Noções básicas de informática. Nocões básicas das 
atribuições de agente administrativo da educação – auxiliar de secretaria escolar. 

 

CARGO: 206 AGENTE ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO – SECRETÁRIO 
ESCOLAR 

Conhecimento Específico: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 
9.394/96 e suas alterações. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/1990 
(ECA). Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 205 a 214). Emenda 
Constitucional nº 53, de 19/12/2006, publicada em 20/12/2006. Lei nº 11.494, de 
20/6/2007, publicada em 21/6/2007. Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
Decreto Federal 5154/2004. Lei 11.114, de 16/05/2005 e Lei nº 11.274, de 
06/02/2006, que alteram a Lei nº 9394/1996, tornando obrigatório o ensino 
fundamental de 9 anos. Declaração de Salamanca, Espanha, 2004. BRASIL. 
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Escrituração Escolar - 
Escrituração referente ao docente, especialista e pessoal administrativo: Livro de 
escrituração escolar: - Tipos; - Finalidades; Instrumentos utilizados para o registro da 
vida escolar do aluno: Organização didática (matrícula; atas; transferências; ficha 
individual; histórico escolar; boletim escolar; diário de classe; declaração provisória de 
transferência; certificados; diplomas) - Arquivo: Finalidade; Tipos; Importância; 
Organização; Processo de incineração, microfilmagem, informática; Regimento 
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Escolar e Proposta Pedagógica; Quadro Curricular; Legislação aplicável. 

 

CARGO: 207 AGENTE OFICIAL ADMINISTRATIVO 

Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. Sistema de Informações 
Organizacionais. Noções de direito Administrativo: Atos Administrativos, Contratos 
Administrativos, Bens Públicos, Serviços Públicos, Licitação, Processo Administrativo 
Disciplinar e Responsabilidade do Agente Público. Noções de administração de 
Recursos Humanos. Atendimento ao Público nas Organizações. Correspondência 
comercial (recepção e emissão). Redação Oficial: Características e normas da 
Correspondência Oficial (formas de cortesia, formas e expressões de tratamento, 
vocativos, emprego dos pronomes de tratamento e endereçamento); O Padrão Ofício; 
Características e definições dos Atos Oficiais (alvará, ata, certidão, circular, 
comunicado, decreto, edital, memorando, ofício, portaria e requerimento); Noções de 
Arquivologia: Definição e função dos arquivos; Princípios de Arquivologia; Ciclo vital 
arquivístico; Organização e administração de arquivos; Fases da gestão de 
documentos; Métodos de arquivamento; Classificação dos documentos. 
Relacionamento interpessoal. Recebimento, distribuição e armazenamento de 
matérias. Conhecimentos básicos de informática. Código Tributário Municipal. Código 
Tributário Nacional. 

 

CARGO: 208 AGENTE DE FISCALIZAÇÃO – FISCAL DE OBRAS 

Conhecimento Específico: Lei Orgânica do Município de Santa Fé; Lei de 
Zoneamento do Município de Santa Fé; Legislação Ambiental; Código de Obras e 
Posturas do Município de Santa Fé; Cálculo de Áreas; Interpretação de Projetos e 
Mapas Urbanos; Desenho Técnico; Noções de Segurança do Trabalho; Mecânica dos 
Solos; Noções básicas de Informática. 

 

CARGO: 209 AGENTE DE FISCALIZAÇÃO – FISCAL TRIBUTARIO 

Conhecimento Específico: Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos, Fato Gerador; 
Isenção dos contribuintes; Prescrição e decadência; Responsabilidade tributária; Lei 
8666/93; Contribuição de Melhoria, Imposto sobre a transmissão de bens imóveis, 
Simples Nacional Lei Complementar nº 123/2006; Denuncia Espontânea. Credito 
Tributário. Constituição do Credito Tributário, Extinção do Credito Tributário, Divida 
Ativa, ISS da Construção Civil; Hierarquia, Código de Postura Municipal; Código 
Tributário Nacional; Código Tributário Municipal; Constituição Federal; Noções 
básicas de informática; Noções básicas de atendimento ao público. 

 

CARGO: 210 PROFESSOR 

Conhecimento Específico: Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. 
História da Educação. Filosofia e filosofia da educação. Plano Nacional de Educação. 
Lei n° 12.796, de 04.04.2013 - Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ECA – Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Lei nº 8069/90. Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político 
Pedagógico. Didática Geral e Prática de Ensino. Planejamento na pedagogia 
histórico-crítica. Pedagogia e autonomia. Organização e gestão da escola. Escola e 
cidadania. A alfabetização na perspectiva construtivista e histórico-cultural. Aspectos 
linguísticos da alfabetização. Alfabetização e letramento. A educação de crianças de 
6 a 9 anos, considerando as diferenças de classe social, de etnia, de sexo e de 
cultura. Planejamento e Gestão Educacional. 

 

CARGO: 211 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
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Conhecimento Específico: Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. 
História da Educação. Filosofia e filosofia da educação. Plano Nacional de Educação. 
Lei n° 12.796, de 04.04.2013 - Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ECA – Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Lei nº 8069/90. Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político 
Pedagógico. Didática Geral e Prática de Ensino. Planejamento na pedagogia 
histórico-crítica. Pedagogia e autonomia. Organização e gestão da escola. Escola e 
cidadania. A alfabetização na perspectiva construtivista e histórico-cultural. Aspectos 
linguísticos da alfabetização. Alfabetização e letramento. A educação de crianças de 
0 a 6 anos, considerando as diferenças de classe social, de etnia, de sexo e de 
cultura. Planejamento e Gestão Educacional. 

 

CARGO: 212 TECNICO AGRICOLA 

Conhecimento Específico: Conhecimentos Específicos: Solo: constituição, 
principais propriedades físicas e químicas, importância da matéria orgânica, água e 
solo. Fertilidade e adubação: elementos essenciais às plantas, sintomas de 
deficiência e excesso dos principais nutrientes nas plantas, corretivos fertilizantes 
(finalidade, emprego, identificação dos principais tipos, cálculos de misturas). 
Conservação do solo: erosão (efeitos nocivos e controle), demarcação de curvas de 
nível. Irrigação e drenagem: identificação dos principais tipos de irrigação e 
empregos, importância e emprego da drenagem. Sementes: qualidade de uma boa 
semente, cuidados com o armazenamento, testes de germinação e amostragem 
importantes para a determinação da qualidade. Sementeiras e viveiros: técnicas de 
construção de canteiros, fumigação de leitos, produção de mudas (semeadura, 
repicagem, raleamento e transplantio), produção de mudas em copinhos de papel e 
bolsas plásticas, técnicas de propagação vegetativa, enxertia (identificação de tipos e 
usos). Pomares e hortas: instalação e cuidados com uma horta e pomar, classificação 
de pomares e hortas, poda de plantas frutíferas. Paisagismo. Identificação e controle 
das principais ervas daninhas, principais tratos culturais em plantas ornamentais. 
Fitotecnia: identificação e uso dos principais equipamentos e ferramentas destinados 
aos cuidados com as plantas nas hortas, pomares e paisagismo. Defensivos 
agrícolas: identificação e noções sobre grau de toxidade, técnicas de aplicação 
(cuidados, época, intervalo e equipamentos de aplicação e proteção. Tecnologia da 
produção (noções gerais), hortaliças e fruticultura. Zootecnia especial (noções gerais 
sobre manejo), apicultura, avicultura (galinhas e codornas), suinocultura. Engenharia 
rural: determinação de áreas e volumes. Cálculo de área. Bovino de corte 
(cruzamento industrial, vacinação, principais doenças e controle, sistema de criação e 
raças); Bovino de leite (cruzamento, vacinação, vias de aplicação de vacina, sistema 
de criação, doenças, inseminação artificial e raças). 

 

CARGO: 213 TECNICO EM ENFERMAGEM 

Conhecimento Específico: Atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA): 
Cuidados de enfermagem em emergências cardiovasculares: Parada cardíaca, 
choque hipovolêmico, síncope, isquemia, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca 
congestiva, hipertensão e arritmias. Cuidados de enfermagem em emergências 
respiratórias: insuficiência respiratória aguda, obstrução das vias aéreas superiores, 
pneumotórax, embolia pulmonar, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. 
Cuidados de enfermagem em emergências metabólicas: emergências diabéticas, 
desequilíbrios e ácido- básicos, insolação, hipotermia e desequilíbrios 
hidroeletrolíticos. Cuidados de enfermagem em emergências ginecológicas e 
obstétricas: sangramento vaginal; gravidez ectópica, sangramento no terceiro 
trimestre, doença hipertensiva da gravidez; violência sexual. Cuidados de 
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enfermagem em emergências psiquiátricas: paciente suicida, paciente violento e  
paciente depressivo. Cuidados de enfermagem em emergências pediátricas: crises 
convulsivas, crises asmáticas, obstrução das vias aéreas superiores e parada 
cardíaca. Cuidados de enfermagem em emergências no trauma: traumatismo 
múltiplo, traumatismo craniano, lesão da coluna espinhal, traumatismo torácico, 
traumatismo intra-abdominal, queimaduras, ferimentos. Esquema vacinação e rede de 
frios. Técnicas de enfermagem: injeção, curativo, nebulização, punção venosa, 
aferição de sinais vitais; Central de materiais; Segurança do paciente; orientações e 
procedimentos na coleta de material para exames, oxigeno terapia. Portaria nº 
2.436/17 (PNAB/2017). 

 

CARGO: 214 TECNICO EM INFORMATICA 

Conhecimento Específico: Sistema operacional Windows 98, ME, 2000/XP, Vista e 
Seven. Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2003 e 2007(Word, Excel, 
PowerPoint e Access). Open Office, Broffice, Hardware-componentes de 
microcomputadores. Dispositivos de armazenamento de dados. Gerenciamento de 
memória principal e cachê. Tipos de memória. Dispositivos de entrada e saída. Placa 
mãe interfaces paralela, serial, USB, IDE. Configuração de microcomputadores. 
Microprocessadores. Barramentos. Onboard. Plug-and-play. Operação de 
computadores. Impressoras Deskjet/laser, scanners, CD-ROM, DVD, e Modens. 
Proteção: princípios básicos, alimentação AC/DC, aterramento, proteção de 
equipamentos e de sistemas de informática. Software-básico, aplicativos e utilitários. 
Apoio na instalação e na atualização de softwares antivírus. Redes de computadores 
e Internet. Conceitos. Terminologia. Objetivos. Redes: LAN, MAN e WAN. Modelo OSI 
/ ISO.  Meios de transmissão: par trançado, fibra óptica e link de rádio. Cabeamento 
estruturado. Topologias. Métodos de acesso. Tecnologias ethernet, fast ethernet, 
FDDI, gigabit Ethernet, ATM e Wireless. Equipamentos para interconexão de redes. 
Fundamentos da arquitetura TCP/IP. Redes públicas. Internet e intranet. 
Equipamentos: hubs, switches e roteadores. Noções sobre instalação e operação de 
redes de computadores. Browser: Internet Explorer e Firefox. Direitos de propriedades 
de Softwares-Lei de software. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética 
no trabalho. Backup de Dados, Tipos de Backup, Compartilhamento de arquivos. 

 

CARGO: 215 TECNICO EM RADIOLOGIA 

Conhecimento Específico: Princípios e Diretrizes da profissão; Ética profissional e 
responsabilidade; Conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia - ossos do crânio, 
face, coluna, tórax, membros superiores e inferiores, órgãos do tórax e abdômen; 
Conhecimentos básicos de equipamentos radiológicos e seu funcionamento - 
produção de Raio X, estrutura básica da aparelhagem fixa e portátil, câmara escura; 
Exames contrastados; Conhecimentos de técnicas de utilização do Raio X; 
Conhecimentos de técnicas de revelação e fixação e de elementos dos componentes 
químicos do revelador e fixador; Legislação concernente ao operador de Raio X; 
Riscos e precauções - equipamentos de proteção individual e coletiva; Sistema Único 
de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da 
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção 
Hospitalar. 
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CONHECIMENTOS COMUNS AO CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Tipos e gêneros 
textuais. Significação de palavras e expressões. Sinônimos e antônimos. Ortografia 
oficial. Classes de palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto. 
Concordância verbal e nominal. Conjugações verbais. Colocação de pronomes 
pronominal, Sintaxe da oração. Classificação das palavras quanto ao número de 
silabas. Dígrafos, encontros vocálicos e consonantais. Divisão silábica. Processos de 
formação de palavras. Usos dos “porquês”. Usos de “mau” e “mal”. 

Raciocínio Lógico e Matemático: Leitura e representação de numerais: o número 
em diferentes situações. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e impar. 
Resolução de problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de metade, dobro 
e triplo. Resolução de problemas por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de 
maior/menor; largo/estreito; Comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. 
Noções básicas de medidas: comprimento, valor, tempo, massa, area e volume. 
porcentagens. 

Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, 
bem como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações 
exteriores, segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas áreas correlatas do 
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível 
nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
respectivos impactos na sociedade Contemporânea. Desenvolvimento urbano 
brasileiro. 

 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL 

CARGO: 301 AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - SERVIÇOS GERAIS E 
DIVERSOS 

Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas 
Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de 
trabalho; Limpeza de vias públicas e praças municipais; Produtos de limpeza, sua 
utilidade e aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas 
em geral; Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, 
persianas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; 
Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em geral; Serviços de 
capina em geral; 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; Coleta de lixo e tipos 
de recipientes; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua 
responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros. 

 

CARGO: 302 AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – AUXILIAR DE CRECHE 

Conhecimento Específico: Procedimentos adequados ao atendimento à criança de 
0 a 6 anos, referente à saúde, alimentação e higiene; Noções básicas de atendimento 
ao público; Organização do local de trabalho; Noções básicas dos serviços 
executados pelo agente de serviços operacionais – auxiliar de creche. 

 

CARGO: 303 AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – MERENDEIRA 

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

 

CARGO: 304 AGENTE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO - ELETRICISTA 

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

 

CARGO: 305 AGENTE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO – PEDREIRO 

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

 

CARGO: 306 AGENTE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – MOTORISTA 

Conhecimento Específico: 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; Habilidade na condução de Veículo. 

 

CARGO: 307 AGENTE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – OPERADOR DE 
TRATOR 

Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito 
Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Operar veículos motorizados 
especiais, tais como: trator e outras máquinas rodoviárias e executar outras 
atividades correlatas. 

 

CARGO: 308 AGENTE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – OPERADOR DE 
PÁ CARREGADEIRA 

Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito 
Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Operar veículos motorizados 
especiais, tais como: pá carregadeira e outras máquinas rodoviárias e executar outras 
atividades correlatas. 

 

CARGO: 309 AGENTE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – OPERADOR DE 
MOTONIVELADORA 

Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito 
Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Operar veículos motorizados 
especiais, tais como: motoniveladora e outras máquinas rodoviárias e executar outras 
atividades correlatas. 

 


