
 

 

 

A N E X O   II  -  E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 01/2016 
D O S  C O N T E Ú D O S   P R O G R A M Á T I C O S 

 

 

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.Elementos de comunicação. 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.Colocação pronominal. Emprego dos sinais de pontuação 
e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos vocábulos. Variação 
linguística. 

Matemática:Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, 
sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático: 
proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos validos. 

Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, 
relações exteriores, segurança 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 ANALISTA DE SISTEMAS 

Conhecimento Específico:REDES DE COMPUTADORES: Transmissão Tipos e meios de 
transmissão e de cabeamento.Técnicas de circuitos, pacotes e células. Tecnologias de redes 
locais e de longa distância (LAN,MAN e WAN). Topologias Elementos de interconexão de 
redes de computadores (gateways,hubs, repetidores, bridges, switches e roteadores). Modelo 
de referência OSI e Arquitetura TCP/IP: Protocolos, segmentação e endereçamento, serviço 
DNS e entidades de registros. Gerenciamentode redes TCP/IP: Arquitetura de gerenciamento 
e SNMP. Características dos principaisprotocolos de comunicação. Redes de longa distância: 
MPLS. Redes sem fio: padrões 802.11,protocolos 802.1x, EAP, WEP, WPA e 
WPA2.SEGURANÇA DE REDES: Prevenção e tratamento de incidentes. Dispositivos de 
segurança:firewalls, IDS, IPS, proxies, NAT e VPN. Tipos de ataques: spoofing, flood, DoS, 
DDoS, phishing.Malwares: vírus de computador, cavalo de tróia, adware, spyware, backdoors, 
keylogger, worms.Criptografia Conceitos básicos e aplicações. Protocolos criptográficos. 
Criptografia simétricae assimétrica. Principais algoritmos. Assinatura e certificação digital. 
Gestão de segurança dainformação Normas NBR ISO/IEC 27001 e 27002. Gestão de riscos e 
continuidade de negócioNormas NBR ISO/IEC 15999 e 27005.SISTEMAS OPERACIONAIS: 
Windows e Linux Conceitos básicos. Noções de administração.Serviços de diretório: Active 
Directory e LDAP. Serviços de E-mail: MS Exchange. Virtualização.Tecnologias e arquitetura 
de Datacenter Conceitos básicos. Serviços de armazenamento,padrões de disco e de 
interfaces. RAID. Tecnologias de armazenamento DAS, NAS e SAN.Tecnologias de 
backup.BANCO DE DADOS: Desempenho e Otimização: Técnicas de análise de desempenho 
e otimização de consultas Oracle, SQL e PLSQL. Sistemas de Suporte a Decisão e Gestão de 
Conteúdo.BusinessIntelligence: Arquitetura e aplicações de Data Warehousing, ETL e OLAP. 
Técnicas demodelagem e otimização de bases de dados multidimensionais. Sistemas 
gerenciadores de bancosde dados Oracle e MS SQL SERVER Conceitos básicos. Noções de 
administração. Topologia típicade ambientes com alta disponibilidade e escalabilidade. 
Técnicas para detecção de problemas.GESTÃO E GOVERNANÇA DE TI: Gerenciamento de 
projetos – PMBOK 4ª edição Projetos ea organização. Escritórios de projetos: modelos e 
características. Processos, grupos de processose áreas de conhecimento. Gerenciamento de 
serviços – ITIL v3 Conceitos básicos e objetivos.Processos e funções de estratégia, desenho, 
transição e operação de serviços. Governança de TI– COBIT 4.1 Conceitos básicos e 
objetivos. Requisitos da informação. Recursos de tecnologiada informação. Domínios, 
processos e objetivos de controle.LICITAÇÕES E CONTRATOS: Legislação aplicável à 
contratação de bens e serviços de TI.Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002. Elaboração e 



 

 

 

fiscalização de contratos. Cláusulas e indicadores de nível de serviço. O papel do fiscalizador 
e do preposto do contrato. Acompanhamento da execução contratual. Registro e notificação 
de irregularidades. Definição e aplicação de penalidades e sanções administrativas. 

 

CARGO 102 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 103 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 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 104 ENFERMEIRO 

Conhecimento Específico: Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), Políticas 
de Saúde. Vigilância em saúde (epidemiológica ambiental e Sanitária). A educação em saúde, 
Desequilíbrio hidroeletrolítico, Técnicas de enfermagem: oxigênio terapia, termoterapia, 
crioterapia, Tratamento de feridas, sondagens vesical e nasogástrica, nebulização, 
Administracão de medicamentos. Assistência de Enfermagem nas doenças infecto-
contagiosas e parasitarias, Hipertensão, Diabetes, Atenção a Saúde da Mulher, Atenção a 
Saúde da Criança e Adolescente, Adulto e Atenção a Saúde da pessoa Idosa, Assistência de 
Enfermagem nas urgências e emergências, Assistência de enfermagem a pacientes 
psiquiátricos, Imunização: (Calendário vacinal, Reações adversas, Rede de Frios), 
Intervenções de enfermagem na internação domiciliar, administração em enfermagem, 
Assistência integral as pessoas em situação de risco: violência contra a criança, adolescente, 
mulher e idoso; Código de Ética Profissional. 

 



 

 

 

CARGO 105 ENGENHEIRO AGRONOMO 

Conhecimento Específico: Os solos da Regiao – Classificacao, morfologia e genese. 
Caracteristicas e propriedades quimicas, fisicas e biologicas. Aptidaoagricola dos solos. 
Planejamento e praticas conservacionistas. Caracteristicasquimicas dos solos. Fertilidade: 
adubos e adubacao. Calagem. Microbiologia dos solos. Natureza e propriedades dos solos. 
Clima. Variaveisclimaticas. Hidrologia. Ciclo Hidrologico. Meteorologia. Bacias Hidrograficas. 
Producao vegetal. As principais culturas da Regiao. Tratos Culturais. Pragas e fitossanidade. 
HidraulicaAgricola. Principios Fundamentais. Estruturas hidraulicas e seu dimensionamento. 
Irrigacao e drenagem. A agua no solo. Relacao solo-agua-clima-planta. Evapotranspiracao. Os 
metodos de irrigacao. Drenagem: principios gerais; tipos de drenos. Barragens de terra. 
Caracteristicas gerais. Detalhes construtivos. Comportas e vertedores. Bacias hidrograficas e 
hidraulicas. Producao animal: principais aspectos tecnicos das exploracoes bovina, ovina, 
suina e avicola. Nutricao animal: principios fundamentais, macro e micro nutrientes. Alimentos 
concentrados e volumosos. A Aquicultura. Agroecologia. Conceitos e principios. Zoneamento 
agricola. Avaliacao e pericia agronomica. Principios gerais, objetivos e metodologias. As 
pastagens nativas e cultivadas. Manejo e conservacao. Agrotoxicos: conceito e caracteristicas 
gerais dos produtos. 

 

CARGO 106 FARMACEUTICO 

Conhecimento Específico: Noções sobre atividades administrativas e gerenciais na 
Assistência Farmacêutica; Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF): técnicas de 
armazenamento, logística, sistema de distribuição, consumo médio mensal, ponto de 
requisição, estoque mínimo e estoque máximo, controle de estoque; Etapas do Ciclo da 
Assistência Farmacêutica (seleção de produtos farmacêuticos, medicamentos, insumos e 
artigos médicos hospitalares; programação: consumo médio mensal, ponto de requisição, 
estoque mínimo e estoque máximo; aquisição; armazenamento; distribuição; 
utilização:prescrição, dispensa coletiva e individual, mista e dose unitária e utilização; Uso 
Racional do Medicamento; Política Nacional de Medicamentos (Portaria GM no 3.916/1998); 
Política Nacional de Assistência Farmacêutica; Portarias 1555 de 30 de julho de 2013; Portaria 
1554 de 30 de julho de 2013; Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica 
(HORUS); Medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria GM 344/98); Medicamentos 
Genéricos e Similares; Boas práticas de fabricação e manipulação de medicamentos: RDC 
ANVISA no 17 de 16 de abril de 2010, RDC ANVISA no 67 de 08 de outubro de 2007 e RC 
ANVISA no 87 de 21 de novembro de 2008; Introdução ao controle de qualidade: conceito e 
importância; Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções, inspeção em Vigilância 
Sanitária, importância na Saúde Publica; Riscos ocupacionais e sua prevenção; Código de 
ética e legislação profissional, humanização do atendimento, atenção a pessoa com 
deficiência; Farmacovigilância e Farmacoeconômia; Farmacocinética e farmacodinâmica: 
conceitos, interrelações e aplicabilidade a terapêutica, vias de administração, absorção, 
distribuição e eliminação de fármacos; biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos. 
Interação fármaco x receptor: curva concentração x efeito, afinidade, eficácia, agonistas e 
antagonistas farmacológicos, segundos mensageiros e transdução do sinal; Farmacologia dos 
sistemas; Reações adversas a fármacos e interações entre medicamentos e entre 
medicamentos e alimentos; Toxicologia: conceitos de toxicologia, avaliação de toxicidade, 
toxicocinética e toxicodinâmica; Saúde: Conceitos. Processo saúde-doença e seus 
determinantes e condicionantes; Prevenção de doenças e promoção da saúde; RDC 20 de 05 
de maio de 2011, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME e Relação 
Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME. 

 

CARGO 107 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 
emfisioterapia; 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 108 MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Conhecimento Específico: Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Doenças 
cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, 
miocardiopatias e valvulopatias e arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e 
doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias e abscessos pulmonares. 
Doenças gastrointestinais e hepáticas: ulcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e 
parasitarias, diarreia, colelitiase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias 
toxicas hepatopatias crônicas. Doenças renais: insuficiencia renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, síndrome nefrotica e litiase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, 
hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos. Doenças reumáticas: artrite 
reumatoide,espondiloartropatias e gota. Doenças infecciosas e terapia antibiótica. Exames 
complementares invasivos e não invasivos de uso corriqueiro na pratica clinica diária. 
Emergências clínicas. Controle de infecções hospitalares. Doenças neurológicas, 
AVC,polirradiculoneurites polineurites e doenças periféricas. Doenças degenerativas e 
infecciosas do SNC. 

 

CARGO 109 MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 

Conhecimento Específico: Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Saúde da família, 
Medicina preventiva, Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Repercussões da 
gravidez sobre o organismo, sistêmicas e do aparelho genital. Assistência pré-natal e 
puerpério. Propedêutica da gravidez. Planejamento familiar. Doenças intercorrentes no ciclo 
grávido puerperal. Doença hemolítica perinatal. Gravidez na adolescência. Doença 
hipertensiva específica da gravidez: pré-eclampsia e eclampsia.Vulvovaginites.Endometriose, 
doença inflamatória pélvica. Infecção geniturinária. Oncologia ginecológica, neoplasias 
benignas e malignas, propedêutica e tratamento. Síndrome do climatério e menopausa. 
Doenças benignas e malignas da mama. Sangramento genital anormal, hemorragia uterina 
disfuncional. Doenças sexualmente transmissíveis, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. 
Abortamento. Gravidez ectópica. Placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. 
Sexualidade humana, disfunção sexual e violência sexual. Endoscopia Ginecológica 
(Videoisteroscopia e Videolaparoscopia). Incontinência urinária e prolapsos e distúrbios do 
assoalho pélvico. Anatomia da pelve feminina e embriologia. Cirurgias ginecológicas, 
avaliações pré-operatórias e tratamento pós-operatório. Dor pélvica e dismenorreia. Gestação 
de alto risco. Parto conceitos, contratilidade uterina, mecanismo, estudo clínico e 
assistência.Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. 
Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 
8.142, de 28/12/90; Sistema de Planejamento do SUS. PolíticaNacional de Promoção de 
Saúde. 

 

CARGO 110 MÉDICO PEDIATRA 

Conhecimento Específico: Ética Médica. Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e 
infantil, Crescimento e desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do 
desenvolvimento neuro-psicomotor, Imunizações: ativa e passiva, Alimentação do recém-
nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: 
Distúrbios cárdio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, 
Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespitória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias 
aéreas superiores, Bronquite, bronquiolite, Estado de mal asmático, Insuficiência respiratória 
aguda, Pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos: 
Acidose e alcalose metabólicas, Desidratação aguda, Diabetes mellitus, Hipotireoidismo e 
hipertireoidismo, Insuficiência supra-renal. Distúrbios neurológicos: Coma, Distúrbios motores 
de instalação aguda, Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: 
Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, Insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome 
hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica. Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais e 
hemolíticas, Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. 
Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças 



 

 

 

Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. 
Estafilococcias e estreptococcias. Infecção hospitalar. Meningoencegalites virais e fúngicas. 
Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes: 
Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros 
Socorros no Paciente Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais 
e bacterianas. Legislação Específica do SUS, como a Lei 8.080/90 a Lei 8.142/90, a Lei 
Complementar 141/2012 e demais leis relativas à Saúde Pública. 

 

CARGO 111 MÉDICO VETERINÁRIO 

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 112 NUTRICIONISTA 

Conhecimento Específico: Conhecimento e procedimentos de assistência nutricional a 
indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); Organograma de Unidades de Alimentação e 
Nutrição; Controle higiênico-sanitário de edificações e instalações; Educação e orientação 
nutricional, produção e o consumo dos alimentos saudáveis; Controle e prevenção dos 
distúrbios nutricionais, Necessidades nutricionais referentes a patologias relacionadas a 
alimentação e a nutrição; Avaliação antropométrica; Vigilância sanitária (Portaria no 326, de 30 
de julho de 1997 da ANVISA) em estabelecimentos que distribuam, fabriquem ou 
comercializem alimentos, pareceres, informes técnicos e relatórios; Recomendações 
nutricionais para Idosos, Adulto e Pediatria; Fisiologia e metabolismo da nutrição; 
Microbiologia dos alimentos; Saúde publica; Alimentos dietéticos (funcionais) e alternativos; 
Administração de serviços de alimentação, planejamento do serviço de nutrição e dietética, 
aspectos físicos do serviço de nutrição e dietética, critérios para elaboração de cardápios; 
Controle higiênico- sanitário dos alimentos; Analise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 
(APPCC); Avaliação nutricional hospitalar e ambulatorial, Dietoterapias; Resolução 63 
(Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição Enteral). 

 

CARGO 113 PEDAGOGO 

Conhecimento Específico: A organização do trabalho escolar: pressupostos teóricos-
metodológicos. A orientação educacional - uma perspectiva contextualizada. A atuação do 
orientador educacional: aproveitamento escolar, integração do aluno, orientação vocacional. O 
planejamento escolar e a elaboração do plano de orientação. O emprego de técnicas de 
medida de avaliação. Propostas de intervenção do orientador educacional na construção do 
currículo. Níveis psicognéticos da língua escrita. Alfabetização de crianças e fracasso escolar 
no contexto atual. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). O 
orientador educacional e a avaliação educacional: aspectos técnicos e análise crítica. A prática 
dos orientadores na abordagem construtivista. A auto estima no processo de construção do 
conhecimento. Relações interpessoais. Princípios e fundamentos dos parâmetros curriculares 
nacionais: (objetivos gerais do ensino fundamental, avaliação e orientações didáticas). Gestão 
democrática da escola como fator de melhoria da qualidade de ensino. Projeto educativo. 

 
 

CARGO 114 PEDAGOGO SOCIAL 

Conhecimento Específico: A organização do trabalho escolar: pressupostos teóricos-
metodológicos. A orientação educacional - uma perspectiva contextualizada. A atuação do 
orientador educacional: aproveitamento escolar, integração do aluno, orientação vocacional. O 
planejamento escolar e a elaboração do plano de orientação. O emprego de técnicas de 
medida de avaliação. Propostas de intervenção do orientador educacional na construção do 
currículo. Níveis psicognéticos da língua escrita. Alfabetização de crianças e fracasso escolar 
no contexto atual. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). O 
orientador educacional e a avaliação educacional: aspectos técnicos e análise crítica. A prática 
dos orientadores na abordagem construtivista. A auto estima no processo de construção do 



 

 

 

conhecimento. Relações interpessoais. Princípios e fundamentos dos parâmetros curriculares 
nacionais: (objetivos gerais do ensino fundamental, avaliação e orientações didáticas). Gestão 
democrática da escola como fator de melhoria da qualidade de ensino. Projeto educativo. 
Sistema Único da Assistência Social. 

 

CARGO 115 PROFESSOR DE ARTE 

Conhecimento Específico: ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90. 
Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de 
Ensino. Histórico do ensino das artes no Brasil e suas perspectivas atuais. Teoria e prática do 
ensino das artes escolas brasileiras. Critérios para seleção de conteúdos no ensino das artes. 
Organização do tempo e do espaço na prática do ensino das artes. Critériosparaavaliação no 
ensino das artes. 

 

CARGO 116 PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA 

Conhecimento Específico: ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90. 
Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de 
Ensino. 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. 

 

CARGO 117 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHAREL 

Conhecimento Específico: ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90. 
Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de 
Ensino. 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. 

 

CARGO 118 PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 

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. Compreensão de textos contemporâneos: livros, jornais, periódicos. Tempos verbais e 
modais; Voz Ativa e Voz Passiva; Questões diretas e indiretas; Discurso direto e indireto; 
Artigos; Substantivos; Adjetivos; Graus de Comparação; Pronomes; Advérbios; Conjunções; 
Preposições; Gerúndio e Infinitivo; Sentenças Condicionais; Formação de palavras: 
Composição e Derivação; Concepções de linguagem; A língua como forma de interação; Fala 
e Escuta; Leitura e escrita; Análise lingüística; Metodologias e abordagens do ensino da língua 
inglesa no Brasil; O ensino das habilidades: Ler, Falar, Ouvir e Escrever. 

 

CARGO 119 PSICOLOGO 

Conhecimento Específico: Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento e Seleção. 
Treinamento. Adolescência. Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky, 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. 

 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. 
Figuras de linguagem. Significação 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.Elementos de comunicação. 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.Colocação pronominal. Emprego dos sinais de pontuação 
e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dosVocábulos. 
Variaçãolinguística. 

Matemática: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, 
sequencia (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático: 
proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos validos. 

Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, 
relações exteriores, segurança 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. Desenvolvimentourbanobrasileiro. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

CARGO 201 ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Conhecimento Específico: Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e 
estratégias. Educação para Saúde: conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle 
de doenças bucais para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e fisiologia do corpo 
humano. Principais problemas de saúde da população e meios de intervenção. Método 
epidemiológico / indicadores de saúde. Doenças transmissíveis e não transmissíveis: 
conceitos e prevenção. Biossegurança em Odontologia. Bioética e ética profissional. 
Organização do ambiente de trabalho. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, 
utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos 
de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais, equipamentos e ambientes 
odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho. Higiene Bucal: técnicas 
de escovação supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos 
utilizados em Odontologia. Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em 
Odontologia. Manejo de pacientes na clínica odontológica. Materiais odontológicos: 
nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização 
racional de fluoretos em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, 
patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o seu controle. Principais problemas 
que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles – 
conceito, etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas de promoção de saúde e prevenção 
da ocorrência das patologias. Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação. 
Programa Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho. 

 

CARGO 202 DESENHISTA 

Conhecimento Específico: Desenho básico de projeto: formatos, escalas, símbolos e 
convenções. Normas ABNT. Representação de projetos. Projetos de modificação e 
acréscimos. Elementos básicos do projeto: etapas de projeto, plantas baixa e de situação, 
fachadas, cortes e detalhes. Noções de topografia. Levantamento arquitetônico e urbanístico. 
Locação de obras. Tecnologia das construções. Conhecimento dos sistemas AUTOCAD e 
Corel Draw. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 

 

CARGO 203 EDUCADOR/CUIDADOR 

Conhecimento Específico: Desenvolvimento da criança e do adolescente. O espaço social, 
família, escola. Formas de violência contra a criança e o adolescente. Abuso sexual contra 
crianças e adolescentes. Gravidez Precoce. Trabalho Infantil. Características especiais dos 
maus tratos. Trabalhando com grupos. Mediação de conflitos. Trabalho com famílias: famílias 
em situação de vulnerabilidade social, exclusão social, as famílias contemporâneas e os novos 
arranjos familiares, multifamílias, violência e abuso na família. Envolvimento com diferenças: 
síndrome de down, autismo, TDAH, alienação parental, transtornos mentais. Atendimento em 
abrigos. Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos. Ética profissional. Vivência de 
rua. Convivência familiar e comunitária: poder familiar, colocação em família substituta, 
medidas protetivas. 

 



 

 

 

CARGO 204 FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Conhecimento Específico: Saude publica; praticas medico-sanitarias e acoes preventivas; 
biosseguranca; bioetica; riscos do trabalho da producao e circulacao de bens e da 
prestacaode servicos de interesse da saude; problemas sanitarios, medicos e sociais; 
epidemiologia; regulamentacao e fiscalizacao da saude; normas e padroes de interesse 
sanitario e da saude; aspectos burocratico-normativos em saúde publica; vigilanciasanitaria, 
epidemiologica e da saude; falhas, defeitos, ilicitudes e riscos na fabricacao, transporte, 
estocagem e comercializacao de alimentos, medicamentos e insumos a industria e comercio; 
instrumentalizacao legal e nocoes de risco em saude publica; consciência sanitaria; sistemas 
de informacao, monitoramento e coleta de dados clinicos e laboratoriais em saúde publica; 
conceitos e abrangencia em saude publica e vigilanciasanitaria; conceitos e indicadores de 
nocividade e inocuidade; modelos assistenciais e vigilancia da saude, normatizacao e controle 
de aspectos do meio-ambiente seu uso e preservacao; tecnologias em saude, epidemiologia, 
fiscalizacao e vigilanciasanitaria, epidemiologica e da saude; codigosanitario municipal. 
Nocoesbasicas de informatica. 

 

CARGO 205 INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 

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 
instrutor de informática; Noções básicas de informática; Noções básicas de atendimento ao 
público; Boas Maneiras; Organização do local de trabalho. 

 

CARGO 206 MONITOR DE CRECHE 

Conhecimento Específico: Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 anos, referente à saúde, 
alimentação e higiene; A brincadeira de papéis sociais e formação da 
personalidade.Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de 
monitor de apoio a infância. Noções básicas de atendimento ao público. 

 

CARGO 207 OFICIAL 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 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. 

 

CARGO 208 SECRETARIO 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 Escolar e Proposta Pedagógica; Quadro Curricular; 
Legislação aplicável. 

 



 

 

 

CARGO 209 TECNICO EM AGROECOLOGIA 

Conhecimento Específico: Agroecologia-conceitos e importância; biodiversidade; problemas 
ambientais; agriculturasustentável; agricultura orgânica; manejo de dejetos; compostagem; 
controle biológico de pragas edoenças; bioindicadores; uso sustentável de recursos naturais 
renováveis e não renováveis;processos de conversão de sistemas produtivos convencionais 
em agroecológicos. 

 

CARGO 210 TÉCNICO AGRICOLA 

Conhecimento Específico: Uso e conservação dos solos. Adubação em geral. Tipos e 
classificação de fertilizantes e corretivos. Irrigação e drenagem. Conhecimentos gerais de 
fitotecnia. Grandes culturas anuais. Grandes culturas perenes.Olericultura. Fruticultura. 
Silvicultura. Pastagens. Mecanização agrícola. Maquinas e implementos agrícolas. Regulagem 
de equipamentos agrícolas. Manutenção de maquinas e implementos agrícolas. Noções de 
fitos sanidade. Identificação das principais pragas agrícolas. Manejo de pragas. Uso correto de 
agrotóxicos. Conhecimentos gerais de zootecnia. Bovinocultura. Avicultura.Ovinocultura. 
Caprina cultura. Piscicultura. Suinocultura. Noções de sanidade animal. Noções de higiene e 
de segurança individual, coletiva e de instalações. Noções de segurança no trabalho e de 
primeirossocorros. 

 

CARGO 211 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Conhecimento Específico: Fundamentos de Enfermagem; coleta de material para exames, 
técnicas de curativo, crio terapia e termoterapia, nebulização, oxigênioterapia e sondagens. 
Noções de Farmacologia. Assistência de enfermagem ao exame físico. 
Enfermagem nos exames complementares. Atuação do técnico de enfermagem em: clinica 
medica, emergências, clinicamedicocirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, 
neonatologia. Doenças infecto parasitarias. Programa de imunização e rede de frios, 
conservação de vacinas, esquema básico de vacinação, vias de administração. Controle de 
infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção 
hospitalar. Saúde da mulher, Saúde da criança, Saúde da pessoa idosa, Saúde mental e 
estratégias de atuação nos CAPS; Conceitos da Atenção Primaria em Saúde. Controle de 
doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. Atendimento aos 
pacientes com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença 
renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias. 
Código de Ética e legislaçãoprofissional. 

 

CARGO 212 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Conhecimento Específico: 1. Instalação, configuração e utilização de sistemas operacionais 
Linux, Windows XP e Vista/7.2. Instalação, configuração e utilização de aplicativos Microsoft 
Office XP, 2003 e 2010 (Word, Excel, PowerPoint e Access) e Libre Office 3.5 ou superior. 3. 
Instalação, configuração e manutenção de infraestrutura de rede local: cabeamento 
estruturado,wireless, equipamentos e dispositivos de rede e protocolos de comunicação em 
redes. 4. Instalação, configuração e utilização de impressoras com tecnologia laser e 
scanners. 5. Manutenção de periféricos e microcomputadores: processadores, barramentos, 

memórias, placas‐mãe, setup, placas de vídeo, placas de som e placas de rede. 6. 
Armazenamento erecuperação de dados: discos rígidos SCSI, RAID e hot swap. 7. Instalação 
e montagem de microcomputadores. 8. Redes de computadores: tipos, componentes e tipos 
de servidores. 9. Protocolos: conceitos básicos, modelo OSI, padrão IEEE 802 e TCP/IP: 
fundamentos, camadas e endereçamento IP. Protocolos de aplicação: DNS, Telnet, FTP, 
TFTP, SMTP e HTTP. 10.Cabeamento de rede: cabos, instalação e conectores. 11. Redes 
sem fio: fundamentos e IEEE 802.1. 12. Equipamentos de redes: repetidores, pontes, switches 
e roteadores; 13. Arquivos e impressoras: compartilhamento, instalação e acessos. 14. 
Administração de usuários: gerenciamento, usuários e grupos, política de segurança e 
configurações de segurança. 15.Conceitos de internet e intranet. 16. Ferramentas e aplicações 
de informática: browsers de internet. 17. Instalação, configuração e utilização de correio 
eletrônico. 18. Segurança da informação. 19. Copia de segurança. 20. Vírus: características, 
métodos de combate, formas de ataque e nomenclatura. 

 

CARGO 213 TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 

Conhecimento Específico: Acolhimento na Atenção Primaria a Saúde: conceitos, formas de 
organização, avaliação do processo de trabalho, trabalho em equipe, classificação de risco; 



 

 

 

Ferramentas e conceito da Saúde da Família: territorizalização, visita domiciliar; Educação em 
saúde e Interssetorialidade; Conceitos e técnicas pedagógicas de atividades de educação em 
saúde; Promoção de saúde e prevenção das doenças bucais; métodos preventivos em saúde 
bucal; usos de fluoretos e secantes; Fatores de risco e noções básicas sobre doenças bucais: 
carie dentaria, doença periodontal; maloclusão e câncer bucal; Noções básicas de anatomia 
dos dentes e da boca; cronologia da erupção dentaria na dentição decídua e permanente; 
Hábitos alimentares e consumo de açúcar; controle de placa bacteriana; Noções sobre 
materiais dentários; Revelação de radiografias Periapicais; Biossegurança nos serviços 
odontológicos; esterilização: tipos Organização do consultório odontológico e manutenção do 
equipamento odontológico; Riscos ocupacionais na odontologia e sua prevenção;Família: 
ampliação do conceito, especialidades e diferenças; visita domiciliar: técnicas e abordagens; 
estratégias de abordagem a grupos sociais, especialmente a família; Educação em saúde: 
educação popular em saúde e sua aplicação; Prevenção, promoção, proteção e reabilitação 
da saúde dos grupos específicos; Humanização do atendimento, atenção a pessoa com 
deficiência; Ética e legislação profissional. 

 

CARGO 214 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Conhecimento Específico: Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, capitulo 5. Normas 
Regulamentadoras. Responsabilidade civil e criminal em matéria de segurança e saúde no 
trabalho. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Acidente 
do Trabalho: arvore de causas, conceito, causas, custos, registro, analise e prevenção dos 
acidentes do trabalho. Arranjo físico. Movimentação e armazenamento de materiais. 

 

CARGO 215 TOPOGRAFO 

Conhecimento Específico: Introdução a Topografia: Escalas, Unidades de medida, Cartas, 
mapas e plantas, Representação cartográfica, Sistemas de coordenadas cartesianas, Modelo 
Esférico, Elipsoidal, Geoidal, Plano, Erros de Medição, Precisão e Acurácia, Orientação, 
Azimute e Rumo, Aparelhos utilizados na Topografia, Medições de distância: diretas e 
indiretas, Levantamento Planimétrico: Método de Irradiação, Método de Caminhamento, 
Levantamento e Cálculo de Poligonais Fechadas, Levantamento da Poligonal, Cálculo da 
Poligonal, Verificação do Erro de Fechamento Angular, Azimutes, Cálculo das Coordenadas 
Parciais, Verificação do Erro de Fechamento Linear, Correção do Erro Linear, Cálculo de 
Áreas. Levantamento Altimétrico: Introdução ao Levantamento Topográfico Altimétrico, 
Nivelamento Geométrico, Métodos de Nivelamento Geométrico, Representação do Relevo, 
Curvas de nível, Métodos de Interpolação. Levantamento Planialtimétrico. Introdução ao 
Georeferenciamento: Métodos de Posicionamento, Receptores de GPS, Datuns, Coordenadas 
Geográficas, Coordenas UTM. Fotointerpretação: Aplicaçõesnasciênciasagrárias, 
Fundamentos, valoração. 

 

CARGO 216 TREINADOR DESPORTIVO 

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. 

 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTALCOMPLETO E 
INCOMPLETO 

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. Concordâncias verbal e nominal. 
Conjugações verbais. Colocação de pronomes nas frases. Sintaxe. Classificação das palavras 
quanto ao numero 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 medida: 
comprimento, valor, tempo e massa. 

Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, 
relações exteriores, segurança 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. Desenvolvimentourbanobrasileiro. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO 

CARGO 301 MERENDEIRA 

Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas 
Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; 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; Noções 
básicas de alimentos; Noções básicas de conservação de alimentos. 

 

CARGO 401 AUXILIAR DE MECANICA 

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 prevenção; Normas de segurança, 
conceito de proteção e equipamentos de proteção. Desenvolvimento de atividades 
relacionadas com a execução do serviço de auxiliar de mecânica. Noções básicas de 
atendimento ao público. 

 

CARGO 402 BORRACHEIRO 

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 prevenção; Normas de segurança, 
conceito de proteção e equipamentos de proteção. Desenvolvimento de atividades 
relacionadas com a execução do serviço de borracheiro. Noções básicas de atendimento ao 
público. 

 

CARGO 403 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. Noções 
básicas de atendimento ao público. 

 

CARGO 404 ELETRICISTA DE VEICULOS 

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 de 
autos. Noções básicas de atendimento ao público. 

 

CARGO 405 MECANICO 

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 mecânico. Noções 
básicas de atendimento ao público. 

 

CARGO 406 MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 



 

 

 

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. 

 

CARGO 407 OPERADOR ECOLOGICO 

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 operador 
ecológico. Noções básicas de atendimento ao público. 

 

CARGO 408 PINTOR 

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 pintor. Noções 
básicas de atendimento ao público. 

 

CARGO 409 SERVENTE DE LIMPEZA 

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; 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 410 SERVENTE DE OBRAS 

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 servente de obras. 
Noções básicas de atendimento ao público. 

 

CARGO 411 MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 

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. 

 

CARGO 412 OPERADOR DE MÁQUINAS – 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: carregadeira e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO 413 OPERADOR DE MÁQUINAS – ESCAVADEIRA HIDRAULICA 

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: escavadeira hidráulica e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades 
correlatas. 



 

 

 

 

CARGO 414 OPERADOR DE MÁQUINAS – 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. 

 

CARGO 415 OPERADOR DE MÁQUINAS – RETROESCAVADEIRA 

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: retroescavadeira e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO 416 OPERADOR DE MÁQUINAS – ROLO COMPACTADOR 

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: rolo compactador e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO 417 OPERADOR DE MÁQUINAS – TRATOR ESTEIRA 

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 esteira e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 

 
 


