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CONHECIMENTOS COMUNS E ESPECÍFICOS AO CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO 101: MOTORISTA II

Língua Portuguesa: Estudo do texto. Fonética: Acentuação gráfica, ortografia. Morfologia: Classes de palavras.

Matemática:  Números  Naturais;  Operações Fundamentais;  Números  Fracionários;  Números  Decimais;  Multiplicação  e
divisão com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Pinhais e do Estado do Paraná. 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. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

Os conhecimentos  gerais  do município  estarão  disponíveis  no seguinte  endereço:  Centro  Cultural  Wanda dos Santos
Mallmann, localizado na Rua 22 de Abril, nº 305, Centro, Pinhais/Pr e no endereço eletrônico www.pinhais.pr.gov.br.

Conhecimentos Específicos: Legislação de trânsito. Conhecimentos básicos de mecânica, eletricidade e manutenção
de automóveis. Direção defensiva.  Noções de primeiros socorros. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização
para o trânsito. Segurança dos veículos. Habilitação. Infrações. Crimes de trânsito.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Ortografia; Acentuação gráfica; Divisão silábica; Fonética e
Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais; dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e
invariáveis e seus empregos no texto. Tempos simples e compostos dos verbos; Formação de palavras. Elementos de
comunicação.  Sintaxe.  Período  simples  (termos  essenciais  e  acessórios)  e  período  composto  por  coordenação  e
subordinação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; sintaxe de colocação pronominal. Emprego
dos sinais  de pontuação e sua função no texto.  Elementos de coesão.  Função textual  dos vocábulos.  Figuras de
linguagem. Figuras de sintaxe. Noções de semântica.

Matemática: Conjuntos: operações e problemas; Conjuntos numéricos; naturais, inteiros, racionais e reais (operações e
problemas);  Divisibilidade.  MDC  e  MMC;  Sistema  legal  de  medidas;  Razões  e  proporções;  Divisão  em  partes
proporcionais; Regra de três simples. Porcentagem; Equações e sistemas do 1o grau: resolução e problemas; Equações
e sistemas do 2o grau: resolução e problemas; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; e
Perímetro e área das figuras planas.

Informática:  Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs,
CDs e DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes
operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel
e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web,
Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Pinhais e do Estado do Paraná. 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. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

Os conhecimentos  gerais  do município  estarão  disponíveis  no seguinte  endereço:  Centro  Cultural  Wanda dos Santos
Mallmann, localizado na Rua 22 de Abril, nº 305, Centro, Pinhais/Pr e no endereço eletrônico www.pinhais.pr.gov.br.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL MÉDIO

CARGO 202: INTÉRPRETE DE LIBRAS

Fundamentos da Educação Especial: História e Política da Educação Especial brasileira; Concepções de deficiência
mental,  visual,  física  e  distúrbios  comportamentais;  Desenvolvimento  e  aprendizagem do  aluno  com necessidades
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educacionais especiais; os processos de Integração e Inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais na
rede regular de ensino; a Sociedade, a escola e a família da criança com necessidades educacionais especiais. LEI DE
LIBRAS – Lei 10.436/02 de 24 de abril de 2002. - Decreto n. 5.626 de 22 de dezembro de 2005 que regulamenta a Lei
de Libras – Noções de linguística e gramática das Línguas de Sinais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL  TÉCNICO

CARGO 301: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Principais responsabilidades da atenção básica: Ações de Saúde da Criança. Ações de Saúde da Mulher Estrutura mínima de
unidade de saúde da família. Base das ações da equipe de saúde da família e equipe de saúde bucal: Planejamentos das
ações; Saúde, Promoção e Vigilância à saúde; Trabalho interdisciplinar em equipe; abordagem integral da família. Atribuições
específicas do Auxiliar de Enfermagem.  Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados em
saúde pública (indicação, contra-indicações, doses, vias de administração, efeitos colaterais), conservação de vacinas e soros
(cadeia  de  frio).  Doenças transmissíveis:  agente,  forma de  transmissão,  prevenção,  sinais  e  sintomas,  assistência  de
enfermagem e vigilância e epidemiológica das principais doenças transmissíveis. Assistência de enfermagem à mulher: na
prevenção do Câncer cervico-uterino e da Mama, no Pré natal no planejamento familiar.  Assistência de enfermagem à
criança:  no controle do crescimento e desenvolvimento,  no controle das doenças diarreicas, no controle das infecções
respiratórias  agudas  (pnemonia,  otites,  amigdalites,  infecções  das  vias  aéreas  superior),  no  controle  das  principais
verminoses (ascaradíase, oxioríase, estrogiloidíase, giardíase, amebíase e esquistossomose), na alimentação da criança
(aleitamento materno e orientação para o desmame). Assistência de enfermagem ao adulto: diabetes mellitos; Controle da
Hipertensão; Controle da Diabetes Mellitos; Controle da Tuberculose; Elimanação da Hanseníase. Procedimentos básico de
enfermagem: verificação de sinais vitais: pressão arterial,  pulso,  temperatura e respiração, curativos (técnicas, tipos de
curativos),  administração de medicamentos (diluição,  dosagem, vias e  efeitos colaterais);  terminologia  de enfermagem.
Legislação em Enfermagem; Lei do exercício profissional; Conceitos matemáticos aplicados à práticas profissional. Sistema
Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básico 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.

CARGO 302: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

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 303: EDUCADOR INFANTIL

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – Introdução, Formação pessoal e Social e Conhecimento de
Mundo (Movimento, Música, Artes visuais, Linguagem oral e escrita, Natureza e Sociedade e Matemática; Proposta
Pedagógica Curricular para Educação Infantil 2013 – Município de Pinhais; Pedagogia de Projetos; Desenvolvimento
infantil; Concepções  de  infância; O desenvolvimento  segundo  o  Piaget;  Os  estágios  de  desenvolvimento cognitivo
da criança (estágio-sensório-motor,  estágio -  pré-operatório);  Fases psicossexuais do desenvolvimento (FREUD);  O
desenvolvimento  mental  da  criança,  A história  das  Creches  (No  Brasil,  na  Europa  e  nos  EUA);  Estatuto  da
criança  e  do Adolescente (Lei Federal nº 8069, de 13/07/90);  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei
9.394/96. Deliberação nº 01/2010 CEB/ Conselho Municipal de Educação de Pinhais; Diretrizes curriculares  Nacionais
para  Educação  Infantil  (Resolução  nº5,  de  17/12/2009);  Teoria  das  inteligências  múltiplas; Avaliação na Educação
Infantil; Pedagogia Histórico-Crítica; Gestão democrática e participativa.

CARGO 304: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

S U S. Estratégia do PSF. Atribuição do Técnico de Enfermagem. Práticas de trabalho da equipe do PSF. Legislação e
Portarias.  Prevenção e Promoção a  Saúde.  Educação para  o  auto  cuidado.  Biossegurança  nas  Ações de  Saúde.
Conceitos e princípios de assepsia, anti-sepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização. Métodos de esterilização
utilizados em estabelecimento de saúde. Norma e rotinas de trabalho. Funcionamento e utilização dos equipamentos e
materiais.  Preparação,  acompanhamento  e  participação  de  exames  diagnósticos.  Saúde  da  Criança:  Ações  de
enfermagem na promoção da Saúde infantil. Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas
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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.  Técnicas  de  aplicação  e
armazenamento  de  imunobiológicos.  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. 

CARGO 305: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Segurança do trabalho. Higiene do trabalho. Meios de comunicação, recursos audiovisuais e promocionais, dinâmica de
grupo. Psicologia das relações humanas e do trabalho. Proteção contra incêndio. Administração aplicada. Normalização
e  Legislação.  Estatísticas  de  acidentes.  Arranjo  físico.  Movimentação  e  armazenamento  de  materiais.  Agentes
ambientais. EPI e EPC. Primeiros Socorros. Desenho técnico. Ergonomia. Princípios de tecnologia industrial. Doenças
profissionais. Legislação sobre higiene e segurança do trabalho; Segurança no transito; CIPA – Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes; Campanhas e SIPATs; Riscos ambientais: agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e
mecânicos; Elaboração do PPRA e PCMSO.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa:  Compreensão e interpretação de texto. Ortografia. Acentuação gráfica. Pontuação. Divisão silábica.
Substantivos e adjetivos (gênero, número e grau). Verbos (tempos e modos). Fonética e Fonologia: Encontros vocálicos e
consonantais.  Dígrafos.  Morfologia: Classes de palavras: artigo,  substantivo,  adjetivo,  pronome, numeral  e verbo e sua
flexões; advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Poética. Versificação. Elementos de comunicação. Sintaxe – Período
composto por Coordenação e Subordinação. Figuras de sintaxe.  Noções de semântica.  Produção textual:  coerência e
coesão, tipos composição, elementos da comunicação e funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência.

Matemática:  Noções  de  lógica:  proposições,  conectivos,  negação  de  proposições  compostas.  Conjuntos:
caracterização,  pertinência,  inclusão,  igualdade  e  intervalos.  Conjuntos  numéricos.  Operações:  união,  interseção,
diferença e produto cartesiano. Composição de funções. Função inversa. Principais funções elementares: 1o grau, 2o
grau,  exponencial  e  logarítmica.  Médias aritméticas e  geométricas.  Progressões aritméticas e geométricas.  Analise
combinatória.  Trigonometria.  Geometria.  Matrizes  e  Determinantes.  Regra  de  três  simples  e  composta.  Juros  e
porcentagem.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais:
Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet
(Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Conhecimentos  Gerais:  História  do  Município  de  Pinhais  e  do  Estado  do  Paraná.  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. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

Os conhecimentos  gerais  do município  estarão  disponíveis  no seguinte  endereço:  Centro  Cultural  Wanda dos Santos
Mallmann, localizado na Rua 22 de Abril, nº 305, Centro, Pinhais/Pr e no endereço eletrônico www.pinhais.pr.gov.br.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: ASSISTENTE SOCIAL

Política Nacional de Assistência Social e o processo descentralizado e participativo. Sistema Único de Assistência Social
(SUAS). Norma operacional básica da Assistência Social (NOAS) e o processo de monitoramento dos financiamentos e
repasse fundo a fundo. Lei orgânica da Assistência Social (LOAS) e a política pública. Constituição Federal de 1988 e o
processo democrático e participativo. Conselho municipal de Assistência Social e o controle social. Estatuto do Idoso.
Política  Nacional  Para  Integração  da  Pessoa Portadora  de  Deficiência.  Estatuto  da  criança  e  do  adolescente  e  a
definição  de  políticas  e  prioridades  de  planos,  programas  e  projetos.  Interdisciplinaridade.  Código  de  Ética  da
Assistência Social. Lei Orgânica do SUS – Sistema Único de Saúde.  Seguridade Social. Políticas Sociais Públicas.
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CARGO 402: BIÓLOGO

Noções de ecologia. Ecologia de populações. Taxonomia vegetal. Anatomia vegetal. Biogeografia. Recursos hídricos,
conservação das bacias hidrográficas, recursos e danos ambientais. Bioestatística. Técnicas de coleta e de preparo de
material  zoológico.  Genética  geral.  Biofísica.  Fisiologia  vegetal.  Inventário  Florístico  e  Faunístico.  Microbiologia.
Evolução. Conservação de recursos naturais. Biogeografia. Fisiologia animal. Ecologia. Ecofisiologia vegetal. Ecologia
de populações. Manejo de fauna. Aquicultura. Monitoramento ambiental. Ecossistemas aquáticos continentais, costeiros
e oceânicos. Ecotoxicologia. Cultivo e manutenção de organismos aquáticos. Ensaios de toxicidade de efluentes e de
produtos solúveis e insolúveis com organismos de diversos níveis tróficos. Avaliação de impactos ambientais. Valoração
de danos ambientais. Monitoramento limnológico de reservatórios. Avaliação de impacto ambiental. Análise de relatórios
e pareceres ambientais. Elaboração de pareceres ambientais. Análise e interpretação da Legislação Ambiental e das
resoluções  Conama.  Elaboração  de  especificações  técnicas  para  contratação  de  serviços  e  estudos  ambientais.
Projetos  Ambientais.  Legislação  Ambiental.  Biomas.  Ecossistemas.  Estudos de Impactos  Ambientais  e  relatório  de
impacto ambiental. Processos de licenciamento ambiental.

CARGO 403: CIRURGIÃO DENTISTA I

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:  anticoagulantes,  analgésicos,
anti-inflamatórios,  antimicrobianos,  sedativos,  interações  medicamentosas.  Anestesiologia:  indicações  e
contra-indicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses.

CARGO 404: EDUCADOR DESPORTIVO

Regras básicas de desportos coletivos e individuais.  Fundamentos aplicados nos desportos coletivos e individuais.
Sistemas táticos ofensivos e defensivos. Fundamentos e princípios da administração, aplicados à Educação Física,
Esporte e Lazer. Organizações de competições esportivas e eventos de Lazer. Sistemas de disputas em competições
esportivas. Terminologia aplicada ao Lazer e à recreação, necessários para sua compreensão, tais como: ludicidade,
jogo,  esporte,  brincadeira,  tempo-espaço.  A ludicidade  através  das  várias  dimensões  do  conhecimento,  filosófica,
histórica, sociológica e psicológica. Equipamentos de Lazer: políticas públicas de Lazer para os órgãos municipais.
Alterações morfológicas e funcionais induzidas através do treinamento físico. Métodos de treinamentos para aquisição
da aptidão física e motora. Métodos de alteração da performance física.

CARGO 405: ENFERMEIRO I

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  diarréia  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
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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.

CARGO 406: ENGENHEIRO CARTÓGRAFO

Sistema métrico decimal. Conversão de sistemas de coordenadas. Escalas. Relações trigonométricas. Geometria plana:
Teorema de Tales,  Teorema de Pitágoras,  área do triângulo,  área do paralelogramo,  área do retângulo  e  área do
trapézio. Geometria espacial: cálculo de volume de hexaedro regular, cilindro circular,  reto ou de revolução, cilindro
equilátero, cone. Geometria analítica: produto escalar e vetorial. Média aritmética simples e ponderada. Fundamentos
de cálculo matricial. Cálculo integral, derivadas e limites. Cálculo estatístico. Autocad e MicroStation, Map. Topografia.
Cartografia. MUB (Mapa Urbano Básico georeferenciado). Geoprocessamento. GPS.

CARGO 407: FARMACÊUTICO I

Farmacologia  Geral:  Farmacocinética  (Absorção,  Distribuição,  Biotransformação  e  Excreção  de  Drogas),
Farmacodinâmica (Princípios de Ações de Drogas). Política Nacional de Medicamentos. Assistência Farmacêutica: Ciclo
da Assistência  Farmacêutica (produção,  seleção,  programação,  aquisição,  armazenamento,  distribuição,  prescrição,
dispensação  de  medicamentos).  Uso  Racional  de  Medicamentos,  Assistência  Farmacêutica  na  atenção  básica.
Assistência Farmacêutica no SUS (Medicamentos disponibilizados, Programas aos quais se destinam - Saúde Mental,
Excepcionais, Hipertensão e Diabetes, Estratégicos, Aids). Noções gerais sobre legislação: Portaria GM nº 176/1999;
Portaria SVS/MS nº 802/98; Resolução nº 357/01 do Conselho Federal de Farmácia (CFF); Lei nº 5.991/73; Portaria nº
344 de 12 de maio de 1998 e sua instrução normativa aprovada pela portaria nº 6 de 29 de janeiro de 1999; Resolução
RDC nº 306 de 07 de dezembro de 2004. Noções sobre Atenção Farmacêutica. Noções básicas de Licitação Pública
(Lei  nº  8.666/1993)  e  suas  atualizações.  Noções  Básicas  sobre  estudos  de  utilização  de  medicamentos  e
Farmacovigilância.  Relação  Nacional  de  Medicamentos  Essenciais  -  RENAME.  Centros  de  Informação  de
Medicamentos:  finalidade  e  importância.  Formas  farmacêuticas:  cápsulas,  comprimidos,  sistemas  de  liberação
prolongada de fármacos (OROS, RETARD), sistemas transdérmicos, formas farmacêuticas líquidas de uso tópico e oral
(soluções, suspensões, colírios, xaropes, elixires, tinturas), pomadas, cremes, géis e pastas.

CARGO 408: INSTRUTOR DE ARTES – DANÇA

História  da  dança;  exercícios  básicos  de  postura;  posições  básica  de  braços  e  pés;  técnica  elementar  de  dança
moderna;  aspectos  elementares  da  psicologia  do  desenvolvimento  e  da  aprendizagem;  consciência  corporal  e
expressividade; composição coreográfica; dança clássica; dança do Brasil; dança contemporânea; ensino de artes e
necessidades educativas especiais; estruturação musical; metodologia do ensino da dança; improvisação; teorias de
Laban.

CARGO 409: MÉDICO INFECTOLOGISTA

Febre. Septicemia. Infecções em pacientes granulocitopênicos. Infecções causadas por microorganismos anaeróbicos.
Tétano. Meningite por vírus e bactérias. Abscesso cerebral. Sinusites. Difteria. Tuberculose. Pneumonias bacterianas;
viróticas e outras.  Empiema pleural.  Derrames pleurais.  Toxoplasmose.  Leptospirose.  Hantaviroses.  Actinomicose e
Nocardias e infecções fúngicas. Endocardite. Pericardite. Gastroenterocolites infecciosas e virais. Hepatite por vírus.
Leishmaniose  cutânea  e  visceral.  Febre  tifoide.  Dengue.  Varicela.  Sarampo.  Rubéola.  Escarlatina.  Caxumba.
Coqueluche.  Herpes  simples  e  zoster.  Esquistossomose;  filariose;  parasitoses  por  helmintos  e  protozoários.
Imunizações. Doenças sexualmente transmissíveis. Controle de infecções hospitalares. Síndrome da imunodeficiência
adquirida. Cólera. Raiva. Malária. Antibióticos e antivirais. Sistema de agravos notificáveis e sistema de mortalidade.

CARGO 410: MÉDICO PSIQUIATRA

Saúde Mental Comunitária: Definição; Diferenciação em relação à psiquiatria convencional;  Saúde Mental no Brasil:
Legislação  e  portaria  224/MS;  legislação  no  Estado  do  Paraná;  recursos  extra  hospitalares  e  seus  objetivos.;
Conhecimentos gerais dos transtornos psiquiátricos a saber: Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do
uso de substância psicoativa; Esquizofrenia e transtornos delirantes; Transtornos do humor; Transtornos alimentares;
Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes; Transtornos mentais de comportamentos associados
ao puerpério,  não classificados em outros locais;  Transtornos de personalidade e de comportamentos em adultos;
Transtornos hipercinéticos (infância e  adolescência);  Transtornos de conduta (infância  e adolescência);  Transtornos
mistos de conduta e emoção (infância e adolescência).

CARGO 411: MÉDICO VETERINÁRIO

Conceitos básicos em: Microbiologia,  Patologia,  Parasitologia,  Clínica médica e cirúrgica,  tecnologia e inspeção de
produtos de origem animal, controle de qualidade, epidemiologia, zoonoses. Deontologia e ética profissional. Legislação
e normas de interesse da profissão.

CARGO 412: PEDAGOGO

Ética. Educação, teorias, abordagens e concepções pedagógicas. Elementos da prática pedagógica: Gestão escolar,
planejamento, currículo, regimento, metodologia e avaliação. Gestão Democrática do Ensino Público. Projeto Político
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Pedagógico.  Estrutura e Funcionamento da escola. Ser Educador.  Pensadores da Educação. Educação Brasileira –
correntes e tendências. Enfoques da didática nas tendências pedagógicas e epistemológicas. Didática: democratização
do ensino; formação de professores. Relação professor – Aluno. Os estágios do desenvolvimento cognitivo. Função do
planejamento e projeto na prática educativa:  Marco Referencial,  Marco Doutrinal  e Marco Operativo;  Diagnóstico e
Programação;  Planejamento  participativo.  Objetivos  Educacionais.  Competências  e  Habilidades.  Currículo  Escolar.
Avaliação: visão construtiva do erro; avaliação mediadora; avaliação – ação libertadora. Alfabetização construtivista e
letramento: linguística, fala, escrita e leitura da criança. PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais. Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional: Da educação. Dos princípios e fins da educação nacional. Do direito à educação e do
dever de educar. Da organização da educação nacional.  Dos níveis e das modalidades de educação e ensino: da
composição  dos  níveis  escolares;  da  educação  básica:  das  disposições  gerais,  da  educação  infantil,  do  ensino
fundamental,  da  EJA.  Da  educação  especial.  Dos  profissionais  da  educação.  Dos  Recursos  financeiros.  Das
disposições  gerais.  Das disposições  transitórias.  Estatuto  da  criança  e  do adolescente,  na  íntegra.   Educação na
Constituição Brasileira: fins e objetivos da educação nacional;  deveres do Estado para com a educação; princípios
orientadores do ensino; papel do Estado na implementação da política educacional.

CARGO 413: PEDAGOGO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Fundamentos  e  princípios  da  educação  inclusiva.  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil.  Convenção
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência
(CONVENÇÃO DA GUATEMALA), de 28 de maio de 1999. DECLARAÇÃO DE SALAMANCA (1994): Sobre Princípios,
Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais. Lei Federal nº 10.098, de 23 de março de 1994,
que  Estabelece  normas gerais  e  critérios  básicos  para  a  promoção da  acessibilidade  das  pessoas portadoras  de
deficiência ou com mobilidade reduzida. Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, que Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.  Decreto Federal  7.61/2011 de 17 de novembro de 2011; Documento Subsidiário à Política de
Inclusão, SEESP, MEC, 2005. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, MEC,
2008. Deliberação nº 01/2011 CEB/ Conselho Municipal  de Educação de Pinhais;  Decreto Federal  6571 de 17 de
setembro de 2008, que dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado. Diretrizes operacionais da Educação
Especial para o Atendimento Educacional  Especializado na Educação Básica, MEC, 2008. Concepções históricas de
pessoa  com  necessidades  educativas  especiais.  Processos  de  aprendizagem/desenvolvimento  de  pessoas  com
necessidades  educativas  especiais  intelectuais  e  as  práticas  educativas  na  escola  regular:  implicações  teóricas,
metodológicas  e  os  desafios  atuais.  Processos  de  aprendizagem/desenvolvimento  de  pessoas  com necessidades
educativas  especiais  visuais  e  as  práticas  educativas  na escola  regular:  implicações teóricas,  metodológicas  e  os
desafios  atuais.  Processos  de  aprendizagem/desenvolvimento  de  pessoas com necessidades educativas  especiais
auditivas e  as práticas  na escola  regular:  implicações teóricas,  metodológicas e  os desafios atuais.  Processos  de
aprendizagem/desenvolvimento de pessoas com necessidades educativas especiais físicas/neuromotoras e as práticas
educativas  na  escola  regular:  implicações  teóricas,  metodológicas  e  os  desafios  atuais.  Processos  de
aprendizagem/desenvolvimento de pessoas com necessidades educativas especiais altas habilidades/superdotação e
as  práticas  educativas  na  escola  regular:  implicações teóricas,  metodológicas  e  os  desafios  atuais.  Processos  de
aprendizagem/desenvolvimento  de  pessoas  com  necessidades  educativas  especiais  Transtornos Globais  do
Desenvolvimento e as práticas educativas na escola regular: implicações teóricas, metodológicas e os desafios atuais.
Educação Inclusiva:  desenvolvimento conceitual  e a realidade brasileira relacionada à formação docente quanto ao
atendimento  à  diversidade  humana.  Deficiências  e  direitos  humanos:  empregabilidade,  acessibilidade,  tecnologias
assistivas  e  educação  inclusiva.  Educação Especial  no  Brasil:  evolução  e  desafios  atuais.  Processo  de  Avaliação
Psicoeducacional:Entrevista  Operativa  Centrada  na  Aprendizagem  –  EOCA;  Provas  de  Diagnóstico  Operatório;
Adaptação  de  Provas  Pedagógicas  do  Ensino  Fundamental  –  séries  iniciais;  Avaliação  Pedagógica  dos  fatores
antecedentes  à  alfabetização;  Provas  Projetivas  Psicopedagógicas;  Níveis  de  escrita,  segundo  a  teoria  de  Emilia
Ferreiro. Avaliação Psicomotora, investigação de Habilidades Psicomotoras.

CARGO 414: PROFESSOR

1. PROGRAMA DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/96;
Parecer 04/98 do Conselho Nacional de Educação – Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental;
Deliberação  nº  02/2011  CEB/  Conselho  Municipal  de  Educação  de  Pinhais;  Proposta  Pedagógica  Curricular  para
Educação  Infantil  e  Ensino  Fundamental  2013  –  Município  de  Pinhais;  Avaliação  Escolar  na  perspectiva  do
ensino/aprendizagem; Pedagogia de Projetos; Sequência Didática; Estatuto da Criança e do Adolescente; Referencial
Curricular  Nacional  para  Educação  Infantil  –  Introdução,  Formação  pessoal  e  Social  e  Conhecimento  de  Mundo;
Características  bio-psico-sociais  da Criança da  Educação infantil  e  do Ensino  Fundamental;  Projeto  Pedagógico  e
Currículo Escolar – organizações e finalidades;Lei 10.639/06 e  Deliberação nº 01/2010 CEB/ Conselho Municipal de
Educação de Pinhais – Educação para as Relações Étnico-Raciais

2. PROGRAMA DE METODOLOGIA E CONTEÚDOS DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO: Alfabetização;  Organização
do Trabalho Pedagógico nos anos iniciais ( sequencia didática e projetos didáticos na perspectiva do letramento); O
ensino e a aprendizagem da língua portuguesa nos anos iniciais  do Ensino Fundamental,  segundo os parâmetros
curriculares  nacionais.  Desenvolvimento  do  pensamento  e  da  linguagem.  Aspectos  linguísticos  da  alfabetização.
Apropriação do sistema da escrita; A relação entre a língua falada e a língua escrita; A produção de textos: conteúdos da
escrita, intencionalidade, relação existente entre enunciador e destinatário. Aspectos metodológicos da alfabetização: O
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texto  como  objeto  de  estudo  (gêneros  textuais);  O  trabalho  com  as  unidades  menores  da  escrita;  O  professor
alfabetizador  como  mediador  dos  processos  criativos  (ludicidade)  em  sala  de  aula.  Avaliação  no  processo  de
alfabetização:  A análise  das  produções  escritas  das  crianças.  O  letramento  em sala  de  aula:  Os  significados  do
letramento e as atividades em sala de aula.

2.1 PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA: O texto e suas relações: Relações interdiscursivas (diferentes gêneros
discursivos):  Relações  textuais;  Marcas  formais  das  relações  textuais.  Metodologia  de  ensino:  Leitura,  Prática  de
produção de textos; Análise linguística. 

2.2 PROGRAMA DE MATEMÁTICA: Metologia de ensino. Situações-problema envolvendo a utilização de materiais
estruturados.  Conteúdos:  Sistema  de  numeração  decimal;  Operações  fundamentais  envolvendo  números  inteiros,
fracionários e decimais; Porcentagem; Medidas de: comprimento, massa, capacidade, superfície, volume, tempo, valor;
Relação entre as figuras (planas e espaciais) e as medidas; Noções de estatística/tratamento da informação: gráficos,
escalas, tabelas.

3.  PROGRAMA DE  CIÊNCIAS:  Metodologia  de  ensino.  O  Ecossistema  entendido  como  elemento  norteador  do
encaminhamento metodológico. Modalidades de busca de informação: observação, experimentação, leitura de textos,
entrevista e estudo do meio. 
Conteúdos: 
Ser humano e saúde: Noções sobre a organização e as funções dos sistemas digestivo, circulatório, respiratório e
excretor. Coordenação das funções orgânicas pelos sistemas nervoso e hormonal. Reprodução: características sexuais
primárias  e  secundárias do homem e da  mulher,  sexualidade,  doenças sexualmente transmissíveis,  AIDS,  drogas.
Papéis sociais  do homem e da mulher.  Atitudes e comportamentos favoráveis  à  saúde em relação à alimentação,
higiene ambiental e asseio corporal. Modos de transmissão e prevenção de doenças contagiosas.
Ambiente:  Relações de interdependência entre os componentes bióticos (seres vivos) e abióticos (ar, água, solo, luz,
calor)  no  ecossistema.  Problemas  ambientais:  destruição  dos  ecossistemas  pelo  desmatamento,  queimada,
assoreamento, urbanização, crescimento populacional, desperdício, fome, lixo, poluição e contaminação do ar (efeito
estufa e destruição da camada de ozônio), poluição e contaminação da água e do solo.

4. PROGRAMA DE GEOGRAFIA:  Metodologia de ensino. Situações problema envolvendo: a criança e as relações
espaciais. Construção das noções/conceitos fundamentais em geografia: Espaço/tempo; Produção de necessidade e
transformação; Relações sociais. Geografia do Brasil (espaço de referência – Paraná): O espaço geográfico brasileiro;
Diferentes divisões regionais; Relações econômicas; Os setores da economia; As relações sócio-naturais no espaço
brasileiro; População brasileira. Geografia Geral: O espaço mundial: a divisão política; Fronteiras, nações e estados;
Espacialização da economia no mundo.

5. PROGRAMA DE HISTÓRIA: Metodologia de ensino. Situações problema desenvolvendo noções de tempo, espaço,
transformações e produção de necessidades; História de Pinhais e História do Paraná: Política e Governo; Cultura e
Educação; Vida material e Econômica; Urbanização e Industrialização; Ocupação do Território, população e Migrações.
História do Brasil: A chegada dos portugueses ao Brasil; A sociedade, economia, educação e a cultura no Brasil Colônia,
império e república; A Sociedade Brasileira na atualidade – condições de vida. História Geral: A América como produção
de riquezas (colonização  espanhola  e  portuguesa);  Configuração  Político-Econômica  no mundo Contemporâneo (a
ruptura da Europa Oriental, a globalização, relações comerciais, Mercosul, Nafta e outros).

6. PROGRAMA DE ENSINO DA ARTE:  Metologias do Ensino da Arte; A paisagem artística sob a ótica do teatro, da
música, das artes visuais e da dança – suas particularidades e diferenças em relação ao tempo e o espaço; A paisagem
artística a partir da diversidade cultural; Aspectos formais do teatro, música, artes visuais e dança.

7. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Encaminhamento Metodológico da área de Educação Física: Ação – vivência
corporal; Reflexão – significação social; Nova ação – reelaboração; (re)significação do conhecimento.
Os conteúdos de Educação Física:  Ginástica – prática corporal  que possibilita a descoberta  das possibilidades de
movimento  (Ginástica  Geral,  Ginástica  Olímpica,  Ginástica  Rítmica  Desportiva);  Dança  –  forma de  linguagem que
expressa sentimentos, retrato de épocas, costumes, tradições (Brincadeiras cantadas, Danças folclóricas, populares, de
salão, urbanas, eruditas, criativas); Jogo – representação simbólica da realidade, caracterizada pela flexibilidade de
regas (jogos tradicionais, cooperativos, pré-esportivos); Esporte – fenômeno cultural, caracterizado pela existência de
regras  oficializadas que  regulamentam a  atuação amadora  e  a  profissional  (Voleibol,  Futebol,  Handbol,  Atletismo,
Basquetbol); Luta – disputas que combinam ações de ataque e de defesa (Capoeira, Judô, Karatê).

CARGO 415: PSICÓLOGO

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, Psicologia Comunitária.
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CARGO 416: TERAPEUTA OCUPACIONAL

O terapeuta ocupacional como agente de saúde e no processo de educação popular em um programa comunitário.
Dinâmica de Terapia Ocupacional na Assistência Comunitária e nos grupos populares. O papel do terapeuta ocupacional
na equipe interdisciplinar no processo de prevenção primária e seus programas de ação. A comunidade e a abordagem
sociocultural na Terapia Ocupacional nesse processo. A criança, o adolescente e o idoso. Marginalização e a atuação do
terapeuta ocupacional. Análise de atividades profissionais para detecção e encaminhamento de doenças ocupacionais.
Atuação do terapeuta ocupacional nas creches e a estimulação essencial  como medida preventiva.  Intervenção da
Terapia Ocupacional. Psiquiátrica. Papel do terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar em Saúde Mental. A Terapia
Ocupacional em grupo: questões teóricas e técnicas. O terapeuta ocupacional na orientação familiar e como agente
multiplicador frente à Comunidade. O terapeuta ocupacional e sua atuação nos programas de prevenção e assistência à
excepcionalidade. Código de Ética Profissional.   Fundamentos históricos e epistemológicos da Terapia Ocupacional.
Prática profissional do Terapeuta Ocupacional. Relação da Terapia Ocupacional com os Sistemas de Saúde.
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